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A principal razão para o desenvolvimento de fontes adicionais de energia é o forte 

aumento da demanda de energia que o mundo vai enfrentar nos próximos anos. De 

fato, o consumo de energia já aumentou em 65% nos últimos 30 anos. Até 2030, é 

provável ter um aumento de 40% a partir de 12.000 a 16.800 Mtop (ou a partir de 

30.000 a 41.000 Mtwpe). Quando falamos em energia podemos tratar de biomassa 

(briquetes e briquetes para geração de energia térmica).  

 

A biomassa (biomassa energética, woodchips, pellets e briquete) sempre foi e 

continuará sendo uma importante fonte de energia para a humanidade.  A produção 

de biomassa (agrícola, industrial e florestal e agroindustrial) para fins energéticos é 

renovável, gera mais empregos e requer menor investimento por posto de trabalho 

criado do que os combustíveis fósseis. Além disso, descentraliza a produção 

regionalmente, tem o ciclo de carbono fechado (o que significa diminuição das 

emissões de poluentes) e economiza as fontes não-renováveis.  

  
 

O mercado de briquete está passando por uma fase de grande crescimento em 

função do aumento do consumo mundial de energia limpa e renovável como vamos 

tratar nesta obra Wood Bio Briquete Brasil.   

 

 

 

 

V
IS

Ã
O

 P
R

E
LI

M
IN

A
R

 D
O

 L
IV

R
O

  

 

APRESENTAÇÃO 
WOOD BIO BRIQUETE 

 



BRASIL BIOMASSA E  
ENERGIA 

RENOVÁVEL S.A. 

            

O livro  faz um estudo sobre o potencial de biomassa florestal, industrial e 

agroindustrial (resíduos disponíveis) para a produção de briquetes no Brasil com a 

finalidade em projetar um modelo técnico de parâmetro para as indústrias 

nacionais.  Avaliamos o modelo atual de produção e a perspectiva futura das 

grandes plantas industriais no Brasil, bem como os problemas atuais de 

distribuição da produção nacional no mercado internacional (avaliação técnica da 

viabilidade econômico e financeira e o planejamento estratégico para incrementar 

a produção nacional) e da necessidade de uma legislação nacional de incentivo a 

produção e ao uso das energias renováveis e biomassa. 
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Um uso economicamente viável de briquetes é uma condição indispensável para a existência a 

longo prazo contínuo do setor de energia. Este livro calcula as condições necessárias para a 

viabilidade de uma planta industrial. Destacamos ainda a tecnologia industrial e as fontes de 

financiamentos. 

 

 

 

  

 

 

Este livro oferece uma visão dinâmica do comércio nacional e internacional de briquetes e do 

desempenho econômico como o uso industrial e comunitário para produção de energia. Os dados 

de oferta e demanda e as projeções internacionais vem em fornecer uma visão atual deste 

promissor negócio. O livro fornece suporte valioso no desenvolvimento e financiamento de projetos 

de briquetes para os empresários do Brasil. 

 

O Brasil tem um enorme potencial de biomassa (resíduos florestais, agrícolas e industriais) para o 

aproveitamento na matriz energética ou para o desenvolvimento de projetos industriais 

sustentáveis em Energia Limpa e Renovável. Neste contexto apresentamos a primeira obra técnica 

sobre Wood Bio Briquetes em literatura nacional. 
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O desenvolvimento sustentável representa um modelo econômico capaz de gerar riqueza 

e bem estar, enquanto promove a coesão social e impede a destruição da natureza. Esse 

modelo busca satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, utilizando recursos naturais sem 

comprometer sua produção e fazendo proveito da natureza sem devastá-la buscando a 

melhoria da qualidade de vida. 

 

Na maioria das vezes o termo desenvolvimento é designado como sinônimo de 

crescimento econômico, o qual depende do consumo crescente de energia e recursos 

naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao 

esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. 

 

O desenvolvimento econômico é essencial para os países mais pobres, mas o caminho a 

seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países industrializados, pois isso significaria 

a falência dos recursos naturais. Segundo informações do WWF (2012) os países 

desenvolvidos do Hemisfério Norte embora possuam apenas um quinto da população do 

planeta, detêm quatro quintos dos rendimentos mundiais e consomem 70% da energia, 

75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial. Caso os países em 

desenvolvimento continuem copiando os padrões das sociedades desenvolvidas, a 

quantidade de combustíveis fósseis consumida atualmente aumentaria 10 vezes, e a de 

recursos minerais 200 vezes, o que provocaria um caos ambiental e climático sem 

precedentes. 

 

Nesse contexto a temática relacionada ao aquecimento global já deixou de pertencer 

exclusivamente à esfera científica e passou a ter forte impacto na política e economia 

mundial. Reduzir as emissões de carbono implica na redução da geração de eletricidade, 

energia esta que move a indústria. Em países com matriz energética calcada em 

derivados fósseis, a escassez deste recurso provoca a diminuição da geração de energia 

elétrica, implicando diretamente na redução da produção industrial. 

 

A crescente preocupação sobre o aumento da segurança no fornecimento de energia, 

impulsionado por fatores ambientais e sociais que visam a redução da dependência de 

combustíveis fósseis, contribui para despertar o interesse de todo o planeta por soluções 

sustentáveis, por meio da geração de energia oriunda de fontes limpas e renováveis como 

o uso dos bio wood briquetes. 

 

O setor de energia no Brasil é bastante fortalecido por fontes renováveis. Em 2007, as 

usinas hidrelétricas respondiam por 85,6% da geração de energia elétrica no país. Além 

disso, a bioenergia está se tornando cada vez mais importante, tanto para a geração de 

eletricidade como para a produção de biocombustíveis.  
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Porém, a disponibilidade e a confiabilidade de tais fontes dependem de condições 

climáticas, que podem sofrer alterações em consequência da mudança no clima global 

relacionada à emissão de gases do efeito estufa. O planejamento energético de longo 

prazo, no Brasil, ainda não leva em consideração os potenciais impactos das mudanças 

climáticas no sistema energético brasileiro. 

 

As perspectivas futuras sobre o consumo nacional de energia apontado pelo Ministério de 

Minas e Energia, considerando uma projeção até o ano de 2030, apontam que o uso de 

energia renovável será priorizado. Assim, poderá se perceber o crescimento da biomassa, 

biodiesel e do etanol, tomando lugar dos combustíveis líquidos derivados do petróleo. Na 

geração de eletricidade, também crescem as participações de fontes primárias renováveis 

como eólica e biomassa, e surgirá inclusive o aproveitamento de resíduos urbanos para 

geração de energia 

(BRASIL, 2007). 

 

A madeira sempre ofereceu histórica contribuição para o desenvolvimento da 

humanidade, tendo sido sua primeira fonte de energia, inicialmente empregada para 

aquecimento e cocção de alimentos. Ao longo dos tempos, passou a ser utilizada como 

combustível em diversos processos, para a geração de energia térmica, mecânica e 

elétrica. O uso da madeira para produção de energia apresenta menores problemas de 

poluição, quando comparada aos combustíveis fósseis, tendo em vista que ela possui um 

baixo teor de Enxofre. Além disto, o uso da biomassa tem um outro aspecto ambiental 

favorável, já que a emissão de CO2 da queima da biomassa na atmosfera geralmente é 

compensada pela absorção no plantio da nova biomassa (INGHAM, 1999). 

 

Essas vantagens tornam o uso da madeira para fins energéticos interessante, desde que 

haja uma caracterização adequada de cada tipo de madeira selecionada, sendo o poder 

calorífico, o teor de umidade, a densidade e a análise imediata, as propriedades mais 

importantes para sua utilização como combustível (QUIRINO et al.,2004). 

 

Brito (2007) afirma que o uso da madeira para energia é capaz de diminuir a dependência 

energética externa, e de trazer uma maior segurança quanto ao suprimento da demanda, 

algo que muitos dos combustíveis hoje empregados não proporcionam. Além do mais, 

graças ao seu alto potencial renovável e produtivo, especialmente no Brasil, pode 

expressar uma matriz energética ambientalmente mais saudável e socialmente mais 

justa, pois é uma das fontes de energia que possibilitam uma das maiores taxas de 

geração de emprego por recurso monetário investido. Assim sendo o aproveitamento da 

madeira de forma compactada para geração de energia é uma alternativa sustentável 

para o desenvolvimento industrial como descrevemos na obra Bio WoodBriquete Brasil.  
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Com o interesse sobre o uso de resíduos de biomassa para fins energéticos, surgiram 

várias propostas referentes ao emprego da biomassa florestal. Neste contexto, houve uma 

importante reflexão quanto à disponibilidade de fontes de energia no Brasil, onde a 

madeira tem destaque.  

 

Para traçar o panorama da importância da utilização da madeira para fins energéticos, 

deve-se em primeiro momento ter a dimensão da quantidade de madeira requerida para 

esta finalidade. Brito (2007) realiza uma síntese do consumo de madeira no país, e afirma 

que o volume de madeira atualmente consumido para energia no Brasil é de 

aproximadamente 220 milhões de metros cúbicos anuais. E o seu consumo anual como 

matéria prima industrial atinge 142,7 milhões de metros cúbicos, o que inclui a produção 

de celulose e papel, serraria, chapas e painéis. 

 

A produção florestal gera durante todo o processo, além de bens madeireiros e não 

madeireiros; cascas, galhos, serragens e lenhas finas. Este material é considerado, muitas 

vezes, rejeito, e não um subproduto com potencial de uso para outros fins. Além disso, as 

indústrias de base florestal, devido à falha de planejamento, agregada a tecnologia 

rudimentar, desperdiçam boa parte da madeira durante o processamento. Brand et al. 

(2002) elaborando o fluxograma de uma linha produtiva de uma serraria, obteve os valores 

de rendimento do desdobro de 34,87%, da secagem de 81,88% e da classificação da 

madeira de 86,42%, sendo que o rendimento geral representou apenas 38,62% do total da 

madeira. Esta é geralmente a situação padrão destas empresas, salientando que ocorre 

um aumento progressivo do desperdício enquanto o mercado apresenta diminuição da 

oferta de madeira. 

 

A crescente preocupação com a quantidade de resíduos produzidos e o aumento do custo 

da matéria-prima, aliados ao desenvolvimento de tecnologia, viabilizam o aproveitamento e 

reciclagem cada vez maior dos resíduos, promovendo economia de recursos naturais, 

diminuição da poluição ambiental, geração de empregos e redução do volume de material 

a ser descartado. 

 

As opções de uso destes resíduos são as mais variadas possíveis, como a confecção de 

pequenos objetos de madeira e outros produtos como caixotes e cabos de vassoura. 

Também existem finalidades mais complexas, como a utilização do rolo-resto de processos 

de laminação, para construção de casas e de serragem para a confecção de painéis. A 

potencialidade energética desses materiais também entra nesse contexto, com o 

desenvolvimento de produtos alternativos para este fim como pellets e briquetes. 
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Nossa obra fornecerá uma visão geral de limitações e oportunidades no Brasil 

para a produção, distribuição e consumo de briquetes.  

 

Uma visão atualizada do mercado internacional com dados de produção industrial 

pelos maiores fabricantes  internacionais e o consumo sustentável de briquete 

para a geração de energia térmica residencial e industrial. 

 

Destacamos ainda as pesquisas internacionais sobre o tema e o mercado europeu 

em projeções futuras de consumo. 
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Em recente estudo publicado na principal Revista Européia de energia, apenas três países  

despontam com o maior potencial de matéria-prima e de produção de pellets e briquetes em 

grande escala: Austrália, África do Sul e Brasil.  

 

 

  

 

O estudo concluiu que o país que tem o maior potencial de produção é o Brasil 

por ter uma indústria florestal altamente desenvolvida com base em um recurso 

de plantio de 6.300.000 ha. e com  quantidades anuais de madeira em tora de 

175 milhões de m³ e pela existência de milhões de toneladas de resíduos 

lenhosos e florestais.  

 

Em 2010 tivemos um quantitativo total de 157.992.556 metros cúbicos de 

resíduos florestais produzidos no Brasil o suficiente para gerar 1.244.253 (tj) de 

energia térmica e emissões de C02 evitadas 189.591.060.  
 

O Brasil pode aumentar rapidamente a produção de (adicionais) plantações de 

eucalipto de rotação curta (ie 2-3 anos) a partir de 2014 para produzir 2 milhões 

de toneladas de briquetes de madeira em cada um dos seguintes estados: Bahia, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 
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Projeções de longo prazo vem em prever uma expansão ainda mais forte e um amadurecimento 

do mercado de briquetes de madeira em uma (quase) commodity negociada internacionalmente. 

Para ilustrar isso, desenvolvemos dois cenários em que a produção de woodbriquetes para fins de 

exportação em diferentes regiões do mundo. 

 

 

 

  

 

a. Cenário de Comércio Mundial. A principal base para os fluxos de importação esperados para o 

curto prazo (2014-2016) são baseadas nas expectativas da indústria, tal como apresentado 

(Schouwenberg; de Wolff) e na literatura recentee em relatórios de produtos da UNECE (UNECE / 

FAO, 2010).   Estas fontes já levam em conta os investimentos em curso em novas plantas de 

briquetes e pellets ao redor do mundo e a velocidade máxima com que a produção de pellets e 

briquetes e o comércio internacional de consumo pode realmente crescer nos próximos anos. 

Para o período de 2015-2020, o desenvolvimento potencial baseia-se na disponibilidade de 

biomassa lenhosa e a disponibilidade específica de biomassa lenhosa nas principais regiões de 

abastecimento. 

b. Cenário otimista de alto comércio de consumo. Este cenário é muito conservador, mas assume 

que a partir de 2014-5, um número de regiões do mundo vai usar a terra para a produção de 

energia e propriamente para produzir briquetes de madeira.  Leva-se em conta a produção para o 

consumo interno, os tipos disponíveis e predominante de matéria-prima (ou resíduos lenhosos, 

como madeira, serragem, cascas, etc) ou de madeira redonda (pinus e eucalipto de alta rotação). 
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O desenvolvimento do mercado consumidor de briquetes é impulsionado pela busca de 

diversificação de fontes de energia para garantir o abastecimento futuro e para a redução de 

gases de efeito estufa (GEE).  Os mercados globais de energia enfrentam uma série de desafios. 

Enquanto alguns mercados de energia como a Europa precisam de energia para aquecimento 

para sustentar uma população crescente, outros como o Japão precisam melhorar a segurança 

energética através da diversificação da matriz energética. Outro objetivo é controlar a mudança 

climática através da redução das emissões de gases de efeito estufa dos combustíveis fósseis. O 

uso de briquetes é uma alternativa sendo considerada pelos consumidores de energia.   

 

Neste livro analisamos o potencial de biomassa para a produção de briquetes no Brasil com a 

finalidade em projetar um modelo técnico de parâmetro para as indústrias nacionais e 

internacionais. Avaliamos o modelo atual de produção e a perspectiva futura de novas plantas 

industriais no Brasil, bem como os problemas atuais de distribuição da produção nacional no 

mercado internacional (avaliação técnica da viabilidade econômico e financeira e o 

planejamento estratégico para incrementar a produção nacional) e da necessidade de uma 

legislação nacional de incentivo a produção e ao uso das energias renováveis e biomassa. Nossa 

obra fornecerá uma visão geral de limitações e oportunidades no Brasil para a produção, 

distribuição e consumo de briquetes.  

 

Finalmente, este livro analisa a dinâmica dos mercados (nacional e internacional) de briquetes 

de madeira e de resíduos agroindustriais e seu desempenho econômico. Ele serve como um 

ponto de referência para as empresas que detém interesse em projetar uma planta industrial no 

Brasil. 
 

Portanto, queremos promover a eficiência energética nacional e o desenvolvimento sustentável 

a partir do emprego da energia limpa com a produção e o uso de briquetes. Queremos criar 

novas oportunidades de negócio e na geração de novos empregos e dividendos ao Brasil. Esta 

obra vai ajudar as empresas nacionais no conhecimento da tecnologia de produção e para o 

aproveitamento residual na transformação em energia limpa com o cunho de desenvolvimento 

de novos e sustentáveis negócios.  
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Poder calorífico. O poder calorífico define-se como a quantidade de energia na forma de calor 

liberada pela combustão de uma unidade de massa No Sistema Internacional o poder calorífico 

é expresso em joules por grama ou quilojoules por quilo, mas pode ser expresso em calorias por 

grama ou quilocalorias por quilograma. O poder calorífico divide-se em superior e inferior. O 

poder calorífico superior é aquele em que a combustão se efetua a volume constante e no qual a 

água formada durante a combustão é condensada e o calor que é derivado desta condensação é 

recuperado. O poder calorífico inferior é a energia efetivamente disponível por unidade de massa 

de combustível após deduzir as perdas com a evaporação da água. 

 

Teor de umidade. É importante que o teor de umidade a ser usada como combustível seja 

reduzido, diminuindo assim o manejo e o custo de transporte, agregando valor ao combustível.  

O conteúdo de umidade máximo que um resíduo  pode ser queimada no forno está em torno de 

65% a 70% em base úmida.  

 

Por existir essa umidade, é inevitável que ocorra uma perda de calor nos gases de combustão 

em forma de vapor de água, já que a umidade evapora e absorve energia em combustão. A 

quantidade máxima de água que pode conter para entrar em combustão tem sido calculada em 

aproximadamente 65% na base úmida (o resto corresponde ao material sólido). Desta forma, 

madeira muito úmida, com teor de umidade acima deste limite, necessita calorias de origem 

externa para secar e entrar em combustão. Quanto maior o conteúdo de umidade menor é o seu 

poder de combustão, devido ao processo de evaporação da umidade, o qual absorve energia em 

combustão. 

 

Constituição química. Considera que a estrutura física não é um importante parâmetro na 

determinação do valor energético das madeiras, mas a composição química é de crítica 

importância. A variação na composição química, dimensões, forma e arranjo dos elementos 

anatômicos e a ocorrência de extrativos acarretam uma diferenciação nas características 

energéticas de várias madeiras.  

 

O poder calorífico é mais alto quanto maior o teor de lignina e extrativos, porque os mesmo 

contêm menos oxigênio que os polissacarídeos presentes na holocelulose (celulose e 

hemicelulose). A quantidade de carbono fixo, fornecida pela unidade de madeira enfornada é 

função da porcentagem de lignina .  

 

Massa específica. A massa específica é um dos principais índices de qualidade e os métodos que 

se apóiam na massa específica básica, são os que mais satisfatoriamente mede a quantidade 

de substância madeira por unidade de volume. Não há correlação entre densidade básica e o 

poder calorífico. Entretanto, em relação ao volume a ser queimada a densidade está 

positivamente relacionada com o conteúdo calórico. 
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Um grande número de variáveis afetam a compactação. Nesse contexto, é possível mencionar as 

propriedades do material, tais como o tamanho de partícula, o teor de umidade e a densidade, 

bem como variáveis de processo tais como, pressão e temperatura. 
 

Temperatura. A temperatura é um dos parâmetros mais importantes que afetam o processo e as 

propriedades do produto compactado. Segundo Bhattacharya (1984), a força de compressão 

necessária para a produção de briquetes depende da temperatura em que eles são 

compactados. A força máxima ocorre a uma temperatura de 220 ºC. A diminuição na força de 

compressão além desta temperatura provavelmente deva-se à degradação térmica de um ou 

mais componentes da biomassa. 
 

Pressão. A compactação é realizada sujeitando a uma pressão na alimentação. Durante o 

processo de briquetagem mecanicamente são geradas pressões elevadas de 200 MPa. A 

densidade do produto final aumenta com o aumento da pressão aplicada (REED et al., 1980). 

 

Teor de Umidade. O teor de umidade do material in natura a ser compactado é um parâmetro 

importante na compactação, embora os autores tenham opiniões diferentes sobre seu papel. A 

umidade facilita a transferência de calor interno durante a compactação e, se a umidade for 

demasiadamente baixa, a esteira da máquina de compactação não terá um funcionamento 

adequado devido à difícil transferência de calor.  
 

De acordo com Koullas e Koukios (1987), a presença da água parece favorecer a formação da 

estrutura na ligação. De acordo com Schaap (1985), é impossível a compactação de um resíduo 

sem umidade, sendo a presença da água necessária para ocorrer o amolecimento da lignina. 

Entretanto, um teor de umidade elevado causa a formação de vapor durante a compactação, 

ocorrendo explosões. O máximo teor de umidade permissível, dependendo do processo, 

encontra-se na faixa de 10% a 20% (LEQUEUX et al., 1988). A faixa apropriada de umidade para 

a briquetagem em extrusora de matriz aquecida é de 8% a 12%.    

 

Tamanho das Partículas. Os resíduos apresentam-se na forma de partículas pequenas, tais 

como, serragem, casca de café e casca de arroz podem ser usados, diretamente, como materiais 

na alimentação para o processo de briquetagem. Entretanto, a biomassa com partículas 

maiores, tais como, casca de amendoim, cascas de algodão etc. não pode ser compactada 

diretamente; estas partículas devem ser reduzidas a um menor tamanho para poderem ser 

compactadas adequadamente. Quanto menor a partícula mais fácil será o processo de 

compactação. Nas partículas menores há uma maior ligação devido a uma maior área de 

superfície (KOULLAS E KOUKIOS, 1987).  Segundo o estudo de Trezek et al. (1981), a utilização 

de partículas menores provoca aumento na densidade do material compactado. Baseado em 

estudos de laboratório, Motolesy e For (1986) relataram que partículas menores resultaram na 

obtenção de briquetes mais densos. Também foi relatado um aumento na força necessária para 

a compactação de briquetes com partículas de maior tamanho. 
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Preparação da Matéria-Prima. O pré-tratamento da matéria-prima é geralmente constituído por 

várias etapas que são fundamentais para se alcançar o êxito em um processo de compactação 

de biomassa agroindustrial. Dependendo da qualidade da matéria-prima, pode ser necessário 

picar, peneirar, repicar (picar novamente), secar, moer, etc. Todas essas operações unitárias são 

fatores de encarecimento de implantação do empreendimento e de sua operação. As máquinas 

de compactação podem processar materiais in natura dentro de determinadas faixas de 

tamanho das partículas e com um determinado teor de umidade. O tamanho da partícula e o 

teor de umidade em que determinados materiais estão naturalmente disponíveis estão acima 

dos 12%, sendo considerados altos para a compactação. Conseqüentemente, secar e reduzir o 

tamanho são as duas etapas mais importantes na preparação da matéria-prima. 

 

Secagem do Material. O método utilizado para secar o material depende de diversos fatores que 

incluem: teor de umidade da matéria-prima, tamanho da partícula, densidade etc. (SMITH et al., 

1985). Os principais tipos de equipamentos usados para secarem partículas sólidas são 

secadores de parafuso de transporte e secadores giratórios (rotativo) (BAIN, 1981). O secador 

giratório (rotativo) é usado para secar materiais mais densos. Dependendo da eficiência do 

secador, o mesmo utiliza uma quantidade de energia entre 3.140 kJ a 4.605 kJ para evaporar 1 

quilograma de água (LEQUEUX et al. 1988). 

 

Redução do Tamanho da Partícula. Para a maioria dos equipamentos de compactação, o 

tamanho máximo das partículas da matéria-prima não deve ser superior a 25% do diâmetro do 

produto compactado. A redução do tamanho é feita, geralmente, por meio de um moinho-de-

martelos. A madeira e outros materiais, como a palha, requererão um pré-tratamento antes de 

serem colocados no moinho- de-martelos. 
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Matéria-Prima Pré-Aquecida. As matérias-primas que são moídas e pré-aquecidas utilizam uma 

quantidade menor de energia na briquetagem. Permitem a produção de briquetes de alta 

qualidade, acarretando um menor desgaste no equipamento. Devido à combinação desses 

benefícios tem-se uma vida útil maior dos equipamentos (JOSEPH et al. 1985). De acordo com 

Reed et al. (1980), o trabalho e a pressão da compressão ou da extrusão poderiam ter uma 

considerável redução, pré-aquecendo-se a matéria-prima em 200 ºC a 225 ºC antes da 

compactação. Esse resultado é esperado desde que se aceite que a lignina, um constituinte da 

biomassa, se torne macia nas temperaturas encontradas na compactação e aja como um 

aglomerante interno. 

 

Na briquetagem convencional, a biomassa é aquecida pela fricção quando é forçada a passar 

pela extrusora. Se a matéria-prima for pré-aquecida antes de ser colocada na máquina de 

briquetagem, a lignina já estará macia, assim, reduzem-se a força e o consumo energético . 

 

A compactação da serragem pré-aquecida a uma determinada temperatura conserva uma 

quantidade significativa de energia. O uso de energia na entrada do motor da máquina de 

briquetagem foi reduzida em 54%; no calefator em 30%; e no sistema total foram reduzidos em 

40%, no caso utilizando o pré-aquecimento a uma temperatura de 130 ºC. A diminuição na 

exigência de energia elétrica por quilograma de serragem permite um aumento na produção da 

máquina de briquetagem. Um teste de desempenho dessa máquina mostrou que se a 

temperatura na alimentação da mesma fosse aumentada a 90 ºC, aumentaria a vida útil da 

extrusora em 44 h contra às 17 h sem o pré-aquecimento (GROVER e MISHRA, 1996). Também, 

a taxa de produção aumentou de 340 kg/h para 360 kg/h e o consumo de energia foi reduzido 

em 20% . 
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O açaizeiro é palmeira de ampla distribuição no Amazonas e na Amazônia, constituindo produto de 

grande relevância socioambiental e econômica para a região. Duas espécies da palmeira 

predominam na floresta: o açaí de touceira (Euterpeoleracea), adaptado às condições das várzeas, 

concentrando se no estuário amazônico, nos estados do Pará e Amapá, e o de terra-firme (Euterpe 

precatoria), prevalecente no Amazonas e demais estados  Uma característica importante desta 

palmeira é seu crescimento em touceiras, composta por várias estipes que pode chegar até 25 pés 

em cada touceira, sendo que cada estipe produz anualmente de 5 a 8 cachos de fruto. Este valor 

pode variar devido os fatores de fertilidade e umidade do solo e também pela influência da 

intensidade luminosa, sendo a produção menor à sombra.  

 

Segundo (Rogéz,2000), o fruto do açaí é arredondado de 1 a 2 cm de diâmetro e um peso médio 

de 0,8 a 2,3g seu epicarpo é de cor violáceo – púrpura quase negro e muito fino. O mesocarpo 

também é bastante fino, tem apenas 1 a 2mm de espessura. O epicarpo e o mesocarpo 

constituem a parte comestível do fruto. O caroço constitui 83% do fruto e é formado por um 

pequeno endosperma sólido ligado a um tegumento que na maturidade é rico em celulose, 

hemecelulose e cristais de inulina, antes é rico em lipídios. Um pericarpo fibroso, rico em sílica e 

um endocarpo pouco lenhoso (Rogez, 2000).  Análise química mostrou a composição do caroço do 

açaí que são muito importantes para o processo de briquetagem, pois indicam fatores importantes 

como por exemplo teor de umidade, concentração de lignina e celulose.  
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O processo de secagem é uma das operações mais importantes a serem realizadas, pois o teor 

de umidade para a fabricação dos briquetes é de 12 a 15%. Uma umidade maior que este valor 

pode comprometer uma queima eficiente dos briquetes. A composição química mostra que o 

caroço tem uma boa quantidade de celulose, lignina e um baixo teor de cinza e umidade que 

são de grande importância para a produção de briquetes.  A composição química mostra que o 

caroço tem uma boa quantidade de celulose, lignina e um baixo teor de cinza e umidade que 

são de grande importância para a produção de briquetes. A utilização dos briquetes energéticos 

dos resíduos de açaí, como fonte energética no Estado do Pará, é uma solução viável, sendo um 

dos pontos favoráveis a fácil aquisição do resíduo, pois a maior produção e comercialização 

estão concentrados em uma área não muito grande. 
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Briquete de Caroço de Açai Composição Físico 

Quimica 

PCS (kcal/kg) 4576,00 

PCI (kcal/kg) 4900,00 

Carbono Fixo (%) 19,45 

Voláteis (%) 79,44 

Cinzas (%) 1,1057 

DG (kg/m3) 240 
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A produção brasileira anual de algodão em caroço, na safra 2009/2010, foi de 3,177 milhão 

de toneladas, 2,3% de aumento em relação a safra 2008/09. Desse total, a fibra representa 

mais de 90% do valor da produção”. (CONAB, 9° acompanhamento de safra – junho/2010).  

 

A produtividade de resíduos secos está em torno de 0,045 toneladas de resíduos por hectare. 

Os resíduos da biomassa incluem caules e folhas secos gerados no campo. Deste modo, a 

quantidade de resíduos de algodão gerados é de 37 mil toneladas.  

 

Os resíduos de algodão apresentam elevado potencial como combustível, notadamente as 

cascas de algodão que são utilizadas na produção de briquetes, com PCI de 2.800 kcal/kg. 
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O amendoim é uma das principais oleaginosas cultivadas no Brasil e no mundo, ocupa uma 

área de aproximadamente 20 milhões de hectares e uma produção superior a 23 milhões de 

toneladas por ano.   

 

A casca do amendoim (ou vagens) representa cerca de 30% do peso do amendoim colhido 

(IBGE, 2010a). 

 

Assim, a estimativa é que a quantidade de cascas de amendoim geradas em 2010 foi de 

78.437 toneladas.  

 

A palhada deve ser mantida no campo, pois, à semelhança da maioria das leguminosas, esta 

planta obtém parte das suas necessidades em nitrogênio via fixação biológica.  

 

Geralmente, as cascas de amendoim são queimadas em indústrias para a geração de energia, 

apresentando PCI (poder calorífico inferior: poder calorífico superior subtraído o calor de 

vaporização da água) de 4.190 kcal/kg.  
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A cultura do arroz, embora praticada em grande parte do país, é especialmente importante na 

região Sul. Os resíduos gerados são as hastes e folhas da planta, bem como a casca dos grãos. As 

hastes e folhas são deixadas no campo após a colheita.  

 

Na etapa de beneficiamento industrial,  recupera-se 34% do peso dos grãos como cascas, 5% 

como quirera e 9% como farelo.  Quanto às cascas, 70% são queimadas para geração de energia 

na própria beneficiadora e os restantes 30% são direcionados para outros fins, tais como uso em 

olarias, como substrato ou adubo para plantas e cama para aves.  

 

As cinzas resultantes da queima podem ser usadas na indústria cerâmica, de construções ou para 

diversos outros fins industriais. 

 

Conforme CONAB a produção de arroz na safra 2010/2011 no Brasil foi de 12.831,40 mil 

toneladas, sendo o estado do Rio Grande do Sul o maior produtor, responsável por 64,35% da 

produção nacional, seguido por Santa Catarina (8,25%), Mato Grosso (5,36%) e Maranhão 

(4,42%). A produção prevista para a safra 2020/2021 é de 13,7 milhões de toneladas, o que 

aponta o grande potencial energético dessa biomassa. 
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Em média, a palha de arroz tem PCI de 3,344 

kcal/kg, enquanto o PCI médio das cascas é de 

3,200 kcal/kg. A casca de arroz possui 63,6% de 

teores de material volátil, 9,3% de umidade, 20,6% 

de cinzas e 15,8% de carbono fixo. 

 

Considerando-se a produção de 220 kg de cascas 

para cada tonelada de arroz colhido, haveria 

disponibilidade teórica de cerca de 3 mil ton de 

cascas para geração de energia. Além da queima 

direta para geração de energia na própria 

beneficiadora, a briquetagem das cascas seria uma 

forma eficiente do aproveitamento dessa energia, 

por ganhos de densidade do produto final, que causa 

aumento de até 2,5 vezes o poder calorífico. Desta 

forma, uma grande quantidade de casca, que 

descartada de maneira incorreta em um local, pode 

proporcionar dificuldades quanto à eliminação 

desses resíduos, emissão de metano. Muito adverso 

ambientalmente, a casca de arroz tem sido utilizada 

em locais de incubação de frango, como aditivo na 

indústria de cimento e como fertilizante. Mesmo 

assim, estas ações não são suficientes para reduzir 

significativamente o problema de descarte, sendo 

então proposta a alternativa de se utilizar a casca de 

arroz para produção de energia. 

 

Como a casca do arroz possui baixa densidade, 

120kg/m³,  isto dificulta o transporte em longas 

distancias, além de gerar altos custos para 

transportá-lo. Esta realidade brasileira faz com que a 

casca do arroz seja atualmente um passivo 

ambiental, além de ser subutilizado pelos produtores 

brasileiros. A briquetagem da casca de arroz 

possibilita densificar o resíduo, favorecendo a 

queima e propiciando condições mais adequadas de 

uso e armazenamento. Este tipo de aplicação 

depende de diversos fatores, dentre eles o período de 

colheita, a produtividade e o tamanho das 

instalações industriais de briquetes. 
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Segundo Morais et al. (2006), o processo de briquetagem exige tamanhos de partículas 

adequadas, pois o processo a partir da casca de arroz sem moagem é dificultada devido à forma 

de agulha do material, o que acaba por não facilitar a compactação, sendo a moagem e a 

classificação das partículas uma etapa essencial para fabricação destes. A densidade antes da 

moagem foi de 0,12 g/cm³ e depois da moagem foi de 0,29 g/cm³. Isso acontece devido à 

presença de menores partículas obtidas depois da moagem e a menor presença de ar entre elas, 

quando comparada com a densidade antes da moagem. Segundo Vicenzi et al. (1998), em seu 

estudo a casca de arroz antes da moagem apresentava 0,11 g/cm³. O teor de umidade 

encontrado foi de 16,65%. A determinação da umidade de um material é de grande importância 

quando este for utilizado como combustível, pois para o uso energético o valor encontrado deve 

ser reduzido já que quanto maior o conteúdo de água, menor o seu poder de combustão 

(QUIRINO et al., 2005). A partir da umidade obtida, vê-se a necessidade de reduzir a umidade 

deste material em torno de 8 a 15% para obter maior poder de combustão (MORAIS et al.,2006). 

 

O teor de cinzas encontrado foi respectivamente de 22,85%, 25,24% e 25,98% para as 

amostras. determinação do teor de cinzas é de extrema importância para diversos produtos e 

materiais, pois sua constituição influenciará no poder calorífico dos mesmos. É composta por 

potássio, sódio, cálcio e magnésio em grandes quantidades, alumínio, ferro, cobre e manganês 

em menores quantidades e apresentam-se também na forma de óxidos, sulfatos, fosfatos, 

silicatos e cloretos (BEATO, 2010). Segundo Souza et al. (2007) o valor da casca de arroz in 

natura é 23, 84%,.  

 

Alguns fatores são responsáveis pela variação das medidas do material, como teor de umidade e 

densidade. O teor de umidade deve ser adequado para cada material, pois resíduos muito secos 

ou muito úmidos interferem na compactação e diminuem a estabilidade dos briquetes 

produzidos, fazendo com que os mesmos sejam desintegrados quando estocados ou 

transportados. Já a densidade varia de acordo com a granulometria do material, conferindo 

assim uma diminuição do volume de 4 a 6 vezes ao material, assim, é importante a 

caracterização do teor de umidade e densidade, para a produção de briquetes mais resistentes 

(BARBOSA, 2009). 

 

A densidade obtida logo após a prensagem para as amostras foi de 1,03 g/cm³, valor 

considerado como ideal. Os dados médios de tensão máxima encontrados são próximos aos 

encontrados por Fillipetto (2008), que observou os briquetes racharem a uma pressão de 0,63 

MPa, em ensaio de compressão radial. Os valores de deformação máxima e deformação no 

ponto de ruptura foram iguais, pois não foi encontrado um ponto de ruptura para os briquetes de 

casca de arroz. Nota-se que houve diferentes comportamentos dos briquetes sob teste gerando 

diferentes curvas. Isso se deve, possivelmente, à heterogeneidade do briquete, fabricado com as 

granulometrias retidas na peneira de 40 e 60 mesh. Outro fator apontado foi a célula de carga 

utilizada no teste, que não era a ideal para o ensaio de compressão decamétrica, podendo ter 

influenciado na inclinação das curvas 
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Denomina-se bagaço de cevada o resíduo sólido resultante da fase inicial do processo de 

fabricação de cervejas, retirado do mosto por meio de filtro prensa. Apresenta-se na forma de 

cascas ou de farelo, com umidade ao redor de 80%. É rico em proteínas brutas (PB) na média de 

25%, possui alto teor de fibras brutas (FB) na média de 20% e índice de nutrientes digestíveis 

totais (NDT) de 74% comparáveis a alimentos tradicionais como o farelo de trigo ou o milho 

desintegrado com palha e sabugo entre outros. Estima-se uma disponibilidade no Brasil que 

ultrapassa a 2.000.000 de toneladas/ano. 

 

O bagaço de cevada é o resíduo sólido resultante da fase inicial do processo de fabricação de 

cervejas, retirado do mosto por meio de filtração em filtro prensa. Apresenta-se na forma de 

cascas ou de farelo, com umidade ao redor de 80%. O bagaço é rico em proteína bruta (25%), 

possui alto teor de fibras brutas (20%) e índice de nutrientes digestíveis totais de 74%, 

comparáveis a alimentos tradicionais como o farelo de trigo e milho 

desintegrado com palha e sabugo.  

 

A palha da cevada, pode ser aproveitada para produção de briquetes, apresenta poder calorífico 

superior de 3.881 kcal/ kg . 
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BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
DA BANANICULTURA 

 A banana (Musa spp.) é uma das frutas mais consumidas no mundo, sendo produzida na maioria 

dos países tropicais (EMBRAPA, 2006). Cerca de 120 países, se dedicam ao cultivo da banana. 

Em alguns deles, essa atividade se destaca como uma das principais fontes de arrecadação e 

geradora de emprego e renda (CEPA, 2012).   

 

Originária do Sudeste Asiático foi cultivada pelas sociedades antigas há vários séculos e 

disseminada nos países do Oriente Médio e Europa Mediterrânea. Na América Latina, foi 

introduzida em São Domingos no ano 1516 (SOUZA e CONCEIÇÃO, 2002).  

 

Conforme Souza e Conceição (2002), a produção de bananas no Brasil, em volume, é superada 

apenas pela da laranja. Apresenta, também, grande importância, por ser o Brasil o maior 

consumidor mundial, mesmo sendo o terceiro em produção.  Calcula-se que a área plantada no 

País atinja cerca de 491 mil hectares.  

 

Entretanto, certos fatores climáticos, como a temperatura e o regime de chuvas, impõem limites 

à cultura, favorecendo, por isso, sua concentração nos Estados de São Paulo, Bahia, Pará, Santa 

Catarina e Minas Gerais (EMBRAPA, 2006).  

 

O Brasil é responsável por 7,5% da produção mundial.  (Fonte Monografia VALORIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS DA BANANICULTURA E DA RIZICULTURA NA PRODUÇÃO DE BRIQUETES BIANCA 

GOULART DE OLIVEIRA MAIA) 
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 Resíduos da bananicultura. A bananeira possui raiz, caule subterrâneo, folhas, flores, frutos e 

sementes (SOFFNER, 2001). O caule, também chamado de rizoma, é subterrâneo e é onde ocorre 

a formação das raízes e das folhas. O pseudocaule, ou stirpe, é um tronco em formato cilíndrico, 

formado por bainhas foliares sobrepostas. É no interior do pseudocaule que se encontra o coração 

central ou mais conhecido como “palmito” (SOFFNER, 2001).  O cultivo da banana gera uma 

quantidade significativa de resíduos, segundo Soffner (2001), são gerados 200 t/ha/ano, já que 

cada planta produz de um a cinco cachos de bananas. Os resíduos mais significativos, por serem 

os mais volumosos são as folhas, pseudocaule e engaço. 
 

Após a colheita do fruto, as outras partes da bananeira, como folhas, pseudocaule, conforme 

Soffner (2001) são utilizadas no solo como cobertura morta, para manter a umidade, evitar 

erosão e devolver nutrientes ao solo, reduzindo custos com adubação. No entanto, este material 

que fica em decomposição no solo pode entrar em contato com corpos hídricos por meio de 

lixiviação no solo ou carreamento pela chuva, causando sérios problemas ambientais. Outra 

aplicação do pseudocaule é misturá-lo com frutos rejeitados para a produção de ração animal 

(TOCK et al., 2010).  Estima-se que a cada 100 kg de frutas colhidas, 46 kg não são aproveitados 

(EMBRAPA, 2006). Ainda, conforme estudos realizados por Souza et al. (2010), além desse rejeito, 

a cultura da banana gera outros resíduos no campo provenientes da sua industrialização e para 

cada tonelada de banana industrializada aproximadamente 3 toneladas de pseudocaule, 160 kg 

de engaços, 480 kg de folhas e 440 kg de cascas são gerados. 
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 Preparação dos resíduos para o processo de briquetagem. No preparo do resíduo folha de 

bananeira, também não foi necessária a secagem, pois o resultado da análise de umidade, 

empregando o método ASTM E871-82 (2006), indicou umidade média de 7,81±0,38%, adequada 

para os processos de briquetagem. Após moagem, os resíduos foram submetidos à análise 

granulométrica (ASTM E828-81, 2004) empregando peneiras da série Tyler com diferentes 

malhas, com tempo de agitação de 15 min e frequência de 80 Hz. Cerca de 60% das partículas 

ficaram retidas na peneira de 2,36 mm (peneira mesh 8). Desta forma, para a produção dos 

briquetes foram utilizadas partículas dos resíduos com tamanhos variando de 2,36 a 5 mm. 
 

Pseudocaule de bananeira. Devido ao seu alto teor de umidade, no preparo do pseudocaule de 

bananeira foi realizada a prensagem para retirada do excesso de umidade, antes da secagem do 

mesmo. O resíduo foi inicialmente cortado em pedaços cilíndricos de 30 cm de comprimento, 

fatiado e prensado em prensa Marca Hidro Industrial modelo HB350.  A umidade das amostras 

de pseudocaule prensado foi determinada empregando mesmo procedimento usado para as 

folhas. Após a prensagem, as amostras foram submetidas a ensaios de secagem com a 

finalidade de se conhecer a melhor condição de secagem do resíduo para ser utilizado no 

processo de briquetagem.  Os ensaios de secagem foram conduzidos em estufa Holtech HW500 

com circulação de ar (velocidade média de 0,05 m/s) nas temperaturas de 50, 60 e 70 ºC.  Cada 

ensaio foi realizado em triplicata empregando três bandejas de 0,45 x 0,45 m com fundo de tela 

(furo na forma de losango com área de 25 mm2 e espessura do fio de 1 mm).   
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 Produção dos briquetes. Os briquetes foram confeccionados para cada tipo de resíduo de forma 

isolada empregando prensa briquetadeira hidráulica. Na produção dos briquetes, a biomassa foi 

alimentada no compartimento superior da máquina briquetadeira depois com o auxílio de uma 

rosca foi empurrada até a matriz, sendo então compactada por dois cilindros hidráulicos que 

aplicam pressão nas duas faces do briquete.  
 

Secagem dos resíduos de pseudocaule . Antes da prensagem, a umidade medida do pseudocaule 

era de 90% e depois de aproximadamente 62,03 ± 1,69%. Para o processo de briquetagem, o 

teor de umidade da biomassa deve ser entre 8 e 15% (GENTIL, 2008). Para atingir esta faixa, a 

biomassa foi submetida ao processo de secagem e a cinética de secagem foi avaliada. Observa-

se que os teores de umidade para os resíduos (a) de folha, pseudocaule (após secagem) foram de 

7,81 ± 0,30 %, 10,90 ± 0,29 %. A casca de arroz e a folha apresentaram umidade média 

semelhante. Esses valores encontram-se na faixa ideal de umidade, de 8 a 15%, para serem 

transformados em briquetes, conforme Gonçalves (2010), Wilaipon (2009) e Gentil (2008).  
 

Segundo Moers et al. (2011), o controle da umidade em biomassas vegetais para produção de 

briquetes é importante devido ao consumo de energia durante a combustão dos mesmos. De 

acordo com QUIRINO (1991), máquinas briquetadeiras de pistão hidráulico aceitam materiais 

com até 20% de umidade.  A umidade das biomassas interfere diretamente em outros 

parâmetros como o poder calorífico inferior, que decresce com o aumento da umidade, e a 

condutividade térmica (QUIRINO, 1991; MOERS et al., 2011). Os teores de sólidos totais foram de 

92,18 ± 0,3% para os resíduos de folha  e 89,10 ± 0,3 % para o pseudocaule. Os resíduos da 

bananicultura apresentaram teores de cinzas muito próximos, de 6,23 ± 0,42 % para a folha e de 

7,42 ± 0,17 % para o pseudocaule. Fernandes (2012), em estudo sobre pirólise, obteve valores de 

cinzas para folha e pseudocaule de bananeira de 7,44 % e 8,04 % respectivamente.   
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 O teor de carbono fixo está relacionado à quantidade de cinzas e volátil, pois o mesmo representa 

a massa restante após a saída de compostos voláteis, excluindo as cinzas e teores de umidade 

(VIERA, 2012).  A folha e o pseudocaule apresentaram teores de carbono fixo semelhantes, de 

15,59 ± 0,4 % e 18,05 ± 3,8 %. Com relação ao carbono fixo tem-se que quanto maior este valor 

maior o calor gerado na combustão (SILVEIRA, 2008). As folhas de bananeira apresentaram teor 

de carbono de 43,28 ± 0,14 % e o pseudocaule de 38,92 ± 0,4%. 

 

O teor de hidrogênio do pseudocaule, de 5,93 ± 0,12 %, enquanto a folha da bananeira 

apresentou valor um pouco mais elevado, de 6,24 ± 0,02 %. O hidrogênio, assim como o carbono, 

durante a combustão são oxidados e geram energia na forma de calor.  Os briquetes de folha, 

pseudocaule apresentaram teores de umidade de 7,17 ± 0,31 %, 9,74 ± 0,37 %.  Os briquetes de 

folha e pseudocaule de bananeira apresentaram teores de sólidos totais de 89,70 ± 0,9 %, 90,07 

± 1,5 %.   

 Resultados Densidade aparente 

(kg/m³) 

Densidade energética 

(MJ/m³) 

Folha de Bananeira 46 ±1,82 786,6 

Pseudocaule de Bananeira 153±0,07 2.096,1 

Briquete de folha 990±0,05 17.523 

Briquete de pseudocaule 990±0,06 14.751 
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Cascas de cacau de foram utilizadas para a realização dos testes ,com o propósito de se obter 

resultados médios da casca do cacau e analisar algumas diferenças entre as distintas 

amostras. . A secagem das cascas do fruto foram feitas em uma estufa com quatro tipos 

diferentes da mesma amostra pelo método da estufa à vácuo da seguinte maneira: amostras 

com variadas massas foram expostas a temperatura de 103ºC e vácuo de 757mmHg até peso 

constante em uma estufa à vácuo. 

 

O Poder Calorífico Inferior (PCI) da casca do cacau é de 3.900 kcal/ kg,  O teor de umidade 

médio verificado nas amostras foi aproximadamente igual a 12%. O poder calorífico médio do 

briquete foi igual a 4600 Kcal/Kg 

 

A casca do fruto do cacaueiro representa aproximadamente 80% da composição deste, sendo 

obtida através da sua quebra e separação das sementes.  Na Região Cacaueira do Sul da Bahia, 

a casca do fruto do cacaueiro é um subproduto que, normalmente, não é aproveitado nas 

práticas de adubação do cacaueiro. As análises químicas das cascas recém colhidas e secas a 

70ºC têm revelado teores de elementos que correspondem a 1,20% de N; 1,10% de P; 3,88% 

de K; 0,52% de Ca e 0,36% de Mg.  

 
 

  

 

BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
DO CACAU 



BRASIL BIOMASSA E  
ENERGIA 

RENOVÁVEL S.A. 

BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
DO CACAU 



BRASIL BIOMASSA E  
ENERGIA 

RENOVÁVEL S.A. 

O Brasil é o maior produtor mundial de cana de açúcar e o 

segundo maior produtor de etanol do mundo. No exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme dados da 

UNICA, o Brasil produziu 560 milhões de toneladas de cana de 

açúcar sendo que a região centro-sul foi responsável por 90% . 

Resultado da colheita da cana-de-açúcar para o setor 

sucroalcooleiro, para produção de etanol e açúcar, o bagaço é 

uma das principais fontes de produção de energia renovável a 

partir da biomassa no Brasil. Corresponde a 16% da oferta de 

energia interna. A ponta e palha da planta também são utilizadas 

em lavouras onde o processo de colheita é mecanizado.  

O bagaço da cana é um resíduo sólido que remanesce da 

moagem da cana de açúcar nas usinas de açúcar e destilarias de 

álcool etílico no país. De um modo geral a proporção de bagaço 

de cana varia de 270 a 290kg de bagaço por tonelada de cana 

processada e densidade de 150kg/m³. O bagaço de cana possui 

86,4% de teor de material volátil, 6,4% de umidade, 4,4% de 

cinzas e 9,2% de carbono fixo. O bagaço da cana de açúcar é um 

dos subprodutos da indústria da cana, assim como outros e é 

constituído de celulose, hemicelulose e lignina. 
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A compactação de bagaço de cana-de-açúcar providencia um produto (briquete) diretamente 

competitivo com lenha e carvão vegetal, podendo, em alguns casos, ser um ótimo substituto.  

 

A compactação é uma alternativa, não somente para aproveitar resíduos, como para facilitar o 

transporte destes para aplicações em lugares distantes da fonte.  

 

O bagaço de cana é um subproduto resultante da extração do caldo da cana-de-açúcar em usinas 

ou destilarias na produção de álcool etílico e açúcar. Pode ser considerado atualmente como o 

principal resíduo agrícola brasileiro, devido à expansão na produção de álcool.  

 

É importante comparar o processo de compactação com relação à exigência de teor de água do 

resíduo, em função do consumo de energia na secagem. A umidade que permanece no briquete 

após a prensagem irá reduzir seu poder calorífico.  
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 Na produção industrial utilizamos o  bagaço de cana-de-açúcar obtido após a moagem para a 

retirada do caldo. O bagaço foi picado em um micro-moinho de facas tipo Wiley, para chegar a 

granulometria desejada. Para obter o bagaço em diferentes condições, o mesmo foi dividido em 

três partes que passaram por tratamentos diferentes. A primeira parte foi conservada na forma 

em que o bagaço foi obtido, a segunda parte foi lavada em água a 20ºC, durante 15 minutos e a 

terceira parte foi lavada em água a 70ºC, durante 2 horas. Após o tratamento, o bagaço foi seco 

em estufa com temperatura constante de 102ºC, até peso constante das amostras. A partir do 

material seco, foram preparadas as amostras com 10% de umidade. 
 

Extrativos solúveis em água No intuito de quantificar o percentual de extrativos solúveis em água 

quente, como polissacarídeos de baixa massa molar e impurezas inorgânicas, as amostras de 

bagaço de cana foram submetidas à agitação em água destilada com temperatura de 70ºC. O 

teor de extrativos solúveis em água foi determinado pela norma TAPPI T212om-98. Massa 

específica a granel 
 

A massa especifica a granel do bagaço de cana-de-açúcar com diferentes concentrações de 

extrativos foi determinada, utilizando a metodologia prescrita na norma NBR 6922, para carvão 

vegetal. A densidade foi calculada dividindo-se o peso da serragem pelo volume do béquer. Essa é 

a densidade que deve ser considerada para comparação com aquela do bagaço compactado 

após briquetagem. 
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 Teor de cinzas A parte correspondente às cinzas nos materiais lignocelulósicos é constituída por 

óxidos de cálcio, potássio, sódio, magnésio, silício, ferro e fósforo. O teor de cinzas das amostras 

de bagaço de cana-de-açúcar foi determinado pela norma TAPPI T211 om-93, com resultados 

apresentados em % em relação ao bagaço seco. 

 

Compactação do bagaço de cana-de-açúcar. Os briquetes foram produzidos em um molde 

cilíndrico de aço inoxidável com diâmetro interno de 35 mm. Na produção de cada briquete foram 

utilizadas bagaço de cana-de-açúcar obtido através de diferentes tratamentos, com 10% de 

umidade e granulometria de 35 mesh (0,45 mm). A pressão utilizada na compactação dos 

briquetes foi de aproximadamente 1450 kgf.cm-2. O tempo de prensagem adotado para a 

formação de cada briquete foi de 15 segundos. 

 

Caracterização dos briquetes Os briquetes de bagaço de cana-de-açúcar foram caracterizados 

para analisar a influência das condições do bagaço obtido por diferentes tratamentos na 

formação e no poder calorífico dos mesmos.  

 

Massa específica aparente. Foi determinada a massa específica média dos briquetes para 

calcular o grau de compactação do bagaço. A massa específica foi calculada pesando algumas 

amostras de briquetes e dividindo o peso pelo volume dos mesmos, 24 horas após sua 

compactação. 

 

Resistência à tração por compressão diametral A resistência dos briquetes à compressão foi 

determinada para analisar sua formação e seu comportamento mecânico quando submetido a 

uma determinada carga ou esforço. O ensaio de resistência à compressão foi realizado em uma 

máquina universal de ensaios, capacidade máxima de 30.000 kgf (300 KN) modelo DL 30.000. A 

carga foi aplicada no sentido transversal dos briquetes, perpendicular à pressão de compactação.  
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 Propriedade Energética do Bio Briquete de Bagaço de Cana 

PCS  (kcal/kg) 4.700 

Peso Específico (g/cm3) 1,10 

Peso a granel (kg/m3) 650-700 

Umidade (%)14 

 

Propriedades do Bio Briquete de Bagaço de Cana 

Diâmetro 85mm, 100 mm 

Cinzas (base seca) 6,32% 

Carbono Fixo (base seca) 75,64% 

Mistura 9,0% (aproximadamente) 

Densidade 1.304 kg/m3 

PCS (base seca) 4.557 kcal/kg 

Carbono 47,51% 

Hidrogênio 6,10% 

Nitrogênio 0,50% 
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Capim elefante: É uma gramínea originada 

da África, apresenta uma grande 

variabilidade genética. As variedades mais 

cultivadas em MG são Taiwan A-146 e o 

Cameron.  O plantio dessa gramínea deve 

ser realizado durante o verão, logo no inicio 

das chuvas.  A colheita deve ser feita com 

idade entre 60 e 90 dias.  

 

Entretanto, nessa idade, a forrageira está 

com excessiva umidade, aproximadamente 

80 %, característica comum da espécie na 

idade ideal de corte. O capim-elefante 

(Pennisetum purpureum Schum.) é, 

reconhecidamente, uma das gramíneas 

forrageiras de mais alto potencial 

produtivo, adaptando-se muito bem às 

condições de clima e solo de praticamente 

todo o Brasil    A queima direta de briquete 

de capim elefante em caldeira, devido à 

baixa umidade, faz com que a temperatura 

se eleve mais rapidamente do que a 

queima direta da madeira, ou de outros 

materiais agrícolas mal prensados, com 

maior aproveitamento energético do 

material. 

   

 

Capim Brachiara: É originária da Colômbia, foi 

introduzido no Brasil, em 1995. Esta cultura tolera 

regiões com baixo índice pluviométrico (<800 mm), 

devido ao seu sistema radicular profundo e, ainda, 

solos com menor fertilidade. O bom desempenho 

das várias espécies de Brachiara deve-se à sua 

adequação em todos os tipos de solo.  

 

O poder calorífico do briquete de capim brachiairia e 

de capim elefante é basicamente o mesmo, e se 

encontra entre 17.161,99kJ/kg e 18.886,33kJ/kg, 

esta variação é devida a umidade. Os valores de 

óxidos na cinza a 504ºC, SiO2 29,7%, Ca0 1,3% e 

P2O5 11,4% e os percentuais dos elementos 

minerais no material seco a 105ºC, cinzas 8,7 a 

8,9%, C 41,2%, N 1,8%. H 5,6%, O 51,4%, C fixo 

8,4%, Ba15ppm, Cd < 5 ppm, Pb < 10 ppm, Co < 5 

ppm, Cr < 30 ppm,  Cu  3,8 ppm, Mn  36 ppm, Mo < 

5%, Hg 2.3 ppm, Ni 15ppm, Sb < 5 ppm, Se < 10 

ppm, Sn <10 ppm, Te <10 ppm, V  2,5 ppm, Zn 42 

ppm, Cl 2.4 %, F 2.5% e As <5 ppm.  

 

 

 

 

 

  

 

BIOBRIQUETE GRAMÍNEAS  
CAPIM ELEFANTE E CAPIM 

BRACHIÁRA 

CAPIM 

ELEFANTE 

CARBONO (%) 41,2 

HIDROGENIO (%) 5,6 

NITROGENIO (%) 1,8 

OXIGENIO (%) 51,4 

UMIDADE (%) 10,8 

CARBONO FIXO (%) 8,4 

MATÉRIA VOLÁTIL (%) 82,6 

CINZAS (%) 10,9 
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As biomassas analisadas referem-se as gramíneas: capim elefante (Pennisetum purpureum) e 

capim vetiver (Vetiveria zizanioides), as palmeiras: carnaúba (Copernicia prunifera) e palmeira 

real (Archontophoenix Alexandrae) e a macrófita conhecida como aguapé (Eichhornia 

crassipes). Foram analisadas no experimento as partes aéreas dos capins e macrófita (folhas e 

caules), o tronco da palmeira real e os resíduos de folhas de carnaúba após a extração da cera. 
 

As propriedades físicas, químicas e térmicas dos materiais lignocelulósicos utilizados foram 

analisados visando obter um aproveitamento mais eficiente de suas propriedades, visando a 

produção de briquetes. As propriedades analisadas foram: Composição química elementar 

(Carbono; Hidrogênio e Nitrogênio); Composição química imediata (Umidade; Materiais voláteis; 

Carbono fixo e Cinzas); Fibra em Detergente Ácido (FDA); Lignina; Celulose; Sílica; Fibra em 

Detergente Neutro (FDN); Densidade e Poder Calorífico Superior (PCS) 
 

As amostras para briquetagem foram secas em estufa de circulação forçada a 65o C durante 

cerca de 8 horas. O volume de cada material, antes de ser briquetado, ficou em torno de 500ml 

e média de 45g.  
 

Densidade dos briquetes. Depois de sofrer o processo de briquetagem foi analisada uma das 

mais importantes características do produto, a sua densidade relativa aparente por meio do 

método estequiométrico que consiste em obter o volume a partir de medições, utilizando-se um 

paquímetro e uma balança com precisão de 5mg. A densidade dos briquetes foi calculada a 

partir das medidas do volume e da massa dos briquetes.  

 

Poder Calorífico Superior . As análises do Poder Calorífico de cada briquete foram realizadas no 

Calorímetro C-5003 da IKA de acordo com a NBR 8333/84 e as normas NBR 5734 e NBR 

6923. 
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Composição Química Elementar (CQE) A composição química elementar (C; H; N; S; O e cinzas) 

corresponde ao conteúdo percentual em massa dos principais elementos que constituem a 

biomassa, geralmente referente a matéria seca, ou seja, sem considerar a presença da água. 

Considerando-se as substâncias que constituem a parede celular das plantas, é importante 

ressaltar que a lignina é rica em carbono e hidrogênio, que são os elementos que produzem 

calor e portanto têm mais poder calorífico que a celulose. Por este motivo, é muito importante 

conhecer os teores de lignina e celulose das biomassas que em muitos casos são facilmente 

modificados pelo manejo cultural ou pela blendagem com materiais mais ricos em 

componentes orgânicos que aumentem o PCS das misturas e o tempo de queima do 

biocombustível sólido proposto. 
 

A biomassa da macrófita apresentou o maior teor de lignina e o menor de celulose entre todos 

os tratamentos. Apesar da literatura mostrar que lignina têm maior poder calorífico do que a 

celulose (5.995 kcal/kg contra 3.797 kcal/kg, BRAND, 2010), outros fatores devem ser levados 

em consideração, e neste caso específico em relação aos elevados teores de lignina na 

macrófica, a mesma apresenta menos voláteis, carbono, hidrogênio, celulose, FDN, e PCS do 

que os demais tratamentos e mais cinzas, FDA, e sílica que a coloca na classificação de pior 

biomassa para ser utilizada com fins energéticos neste trabalho.  
 

O elevado teor de lignina na palha de carnaúba, aliada com outros bons parâmetros de CQE 

nesta biomassa, a coloca como a melhor biomassa, em termos gerais, dos tratamentos 

estudados. Um possível conteúdo de resíduos de cera de carnaúba (pó cerífero) remanescente 

das operações de retirada dos mesmos no campo, pode ser o responsável por este maior valor 

de lignina encontrada neste tratamento. É importante ressaltar que a lignina é um polímero 

termoplástico sendo então o principal composto que atua como aglomerante das partículas de 

biomassa na fabricação de briquetes. Segundo PAULRUD (2004), o processo de fabricação de 

briquetes utilizando elevadas pressões no processo, leva a plastificação da lignina entre 80 e 

200o C, dependendo do tipo de material ligno-celulósico. Esse polímero depois de resfriado, 

promove a colagem das partículas adensadas. A lignina solidificada na superfície faz com que o 

briquete resista à umidade, justificando a não utilização de produtos aglomerantes como cola, 

resina, cera ou amido. 
 

Composição Química Imediata (CQI) A composição química imediata se refere ao conteúdo 

percentual do carbono fixo, materiais voláteis, cinzas e eventualmente umidade, baseado na 

massa do combustível. O conteúdo de voláteis expressa a facilidade de se queimar o material e 

o carbono fixo o tempo de queima. Logo, pelo conhecimento desses dois índices percentuais, 

pode-se estimar o grau de combustão de uma biomassa e o tempo de queima da mesma, 

maximizando assim o desenho do projeto de obtenção de energia a partir de biomassas 

vegetais.  A biomassa com maior teor de voláteis e menor teor de cinzas apresenta, 

normalmente, maior poder calorífico. Este fato foi evidenciado com os resultados para a 

biomassa de Palmeira Real (maior PCS), bem como para a macrófita (menor PCS), devido a 

relação inversa: menor teor de voláteis e maior teor de cinzas. 
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Poder Calorífico Superior (PCS) . As biomassas vegetais necessitam ter determinadas 

características que as tornem aptas para a geração de energia. Sem dúvida, o poder calorífico 

superior, dentre essas características, é a propriedade mais importante para avaliar a 

viabilidade de uso de uma biomassa na geração, principalmente de energia térmica.  

 

A palha de carnaúba apresentou o maior PCS, seguido do capim elefante. O capim vertiver e a 

palmeira real não se diferenciaram entre si e a biomassa da macrófita foi o tratamento que 

apresentou o menor PCS. O poder calorífico superior está diretamente relacionado com o teor 

de carbono fixo e este, por sua vez, com os teores de materiais voláteis e cinzas (GENTIL, 2008). 

Levando em consideração estas relações, nota-se que, embora a biomassa da macrófita tenha 

apresentado o maior teor de carbono fixo, ao mesmo tempo, não manteve a relação esperada e 

teve os menores teores de voláteis e maiores teores de cinzas, colocando essa biomassa no 

menor índice de PCS. Outros fatores também influenciam o poder calorífico das biomassas. 

Entre eles, pode-se citar: a composição química; o tipo de biomassa e o teor de umidade.  

 

A composição química da palha de carnaúba e do capim elefante (no que se refere aos 

componentes de maiores contribuições ao PCS que são cellulose, lignin e fibras), são muito 

próximas, o que permite uma boa composição de blend para o uso dessas biomassas visando a 

produção de energia. O capim vertiver também tem de ser observado como boa alternativa as 

possíveis misturas com a palha de carnaúba ou mesmo com o capim elefante, já que o mesmo 

apresentou boas características nos parâmetros estudados (mesmo com menor teor de 

lignina), tendo suas análises, apreciadas no seu conjunto, mostrando a viabilidade prática do 

uso desta gramínea, principalmente por sua excelente plasticidade de adaptação e produção 

em diferentes condições edafo-climáticas e de manejo cultural.  

 

FERREIRA, et al., 2012, encontraram o valor médio de 4.869 kcal/kg para a palha de carnaúba 

com o teor de umidade na base úmida de 5,2% e o teor de cinzas também de 5,2%. Como já 

comentado, o PCS é altamente influenciado pelos teores de umidade (uma vez que a 

quantidade de água livre na biomassa determina a quantidade de energia efetivamente 

disponível) e cinzas (que são compostas por todo o material que não queima, tornando-se 

resíduo no proceso de combustão). Cosiderando essas diferenças apresentadas entre este 

trabalho e desses autores, pode-se concluir que os resultados são aproximados.  

 

Em relação ao PCS do capim elefante, BRAND, 2010, apresenta valores de PCS na faixa de 

3.600 a 4.300 kcal/kg; SARAIVA & KONIG, 2013 (4.130 kcal/kg) e OLIVARES, 2002, 

apresentou o valor de 3.611 kcal/kg para o PCI (Poder Calorífico Inferior). Estes valores 

corroboram com os encontrados neste trabalho, já que em média, o PCI é em torno de 10 a 

20% inferior ao PCS, colocando no mesmo nível, o resultado deste trabalho com o resultado 

encontrado pelo OLIVARES, 2002. 

. 
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* PC (palha de Carnaúba); CE (Capim Elefante); CV (Capim Vertiver); M (Macrófita) e PR 

(Palmeira Real).  

** CF (Carbono Fixo); FDA (Fibra em Detergente Ácido) e FDN (Fibra em Detergente Neutro). 

 

As análises de densidade corrabora com a maioria dos outros parâmetros analisados neste 

trabalho que mostra claramente que briquetes fabricados com 100% de palha de carnaúba 

gera um excelente produto final. Os parâmetros mais procurados pelo mercado energético de 

biomassa térmica (PCS e densidade) encontram-se nesta biomassa como a melhor opção 

para produção de um briquete comercialmente aceito como de classe O gasto enegético na 

operação de moagem corresponde, em média a cerca de 70% dos custos energéticos total da 

produção industrial de briquetes.  Os briquetes oriundos das biomassas vegetais como palha 

de carnaúba, capim elefante e capim são potenciais para o uso na geração de energia;  As 

biomassas de palha de carnaúba e de capim elefante apresentaram as melhores 

características gerais referentes aos melhores parâmetros relacionados a fabricação de 

briquetes entre todos os tratamentos testados.  

   

 

Fonte de  

Variação  

Umidade  

(%)  

Voláteis  

(%)  

Cinzas  

(%)  

CF**= 100 

(CZ + MZ)  

FDA  

(%)  

FDN  

(%)  

PC*  9,98 b  89,42 b  9,74 b  0,89 b  45,90 b  60,23 b  

CE*  9,73 b  89,90 b  9,40 b  0,70 b  44,33 b  71,30 a  

CV*  8,89 d  90,59 b  8,76 b  0,71 b  45,84 b  72,95 a  

M*  9,48 c  67,65 c  29,67 a  2,78 a  54,77 a  54,53 c  

PR*  11,12 a  93,77 a  6,03 c  0,21 c  44,66 b  61,42 b  
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O Brasil é o maior produtor mundial de café, com uma área cultivada estimada em 2.278.103 

hectares (CONAB 2011). Durante o cultivo do café, aproximadamente 2 milhões de toneladas 

de cascas de grãos foram produzidas no ano de 2006 no Brasil, já em 2012, 1,5 milhões de 

toneladas.  

 

Este subproduto normalmente é usado para forrar os terrenos dos cafezais, restituindo parte 

dos fertilizantes retirados pela planta ou ficam sem utilização nas fazendas. De 45 a 55% do 

grão maduro do café é resíduo, ou seja, uma tonelada de grão de café produz em média, 50% 

de grão limpo e 50% de casca e polpa. A casca seca de café tem um poder calorífico 

16.662,95kJ/kg . 

 

O beneficiamento do café pode ocorrer de duas formas após a colheita: via seca ou via úmida. 

Segundo Viela et al. (2001), no Brasil a forma mais comum de beneficiamento ocorre por via 

seca, no qual o fruto do café é seco ao sol ou em pré-secadores e secadores artificiais, o que 

resulta em resíduos formados por casca e pergaminho, com rendimento de aproximadamente 

50% do peso colhido. Portanto o processamento de duas toneladas de café em coco produz 

uma tonelada de grão de café comercial, e uma tonelada de resíduos (casca e pergaminho).  
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Vale et. al (2007) estudando a carbonização 

de resíduos do processamento do café, 

encontrou para casca o valor de poder 

calorífico superior de 3.933 (Kcal/g), e poder 

calorífico útil de 3.040 (Kcal/g); constatou 

também que a casca de café livre de 

umidade é capaz de liberar uma quantidade 

de calor de 2.377 Mj.m-3, reafirmando a 

possibilidade da utilização deste resíduo em 

aparelhos de queima.  

 

Estima-se que a quantidade de cascas 

produzidas seja de 1 tonelada de cascas por 

tonelada de café beneficiado, enquanto a 

produtividade de pergaminhos (endocarpo) 

é de 0,25 kg por tonelada de café 

beneficiado. O pergaminho do café 

geralmente destina-se à ração animal, 

adubo orgânico, combustível e carvão. O PCI 

do briquete é de 4.018 kcal/ kg . Entretanto, 

as cascas são destinadas tanto para fins 

combustíveis quanto para a produção de 

briquete,  apresentando uma composição 

físico química de PCS de 4.403 kcal/kg . 

 

A combustão de briquetes de casca de grãos 

de café, encontrou 78,5% de teores de 

material volátil, 2,4% de cinzas e 19,1% de 

carbono fixo; poder calorífico de 

18.388,44kJ/kg, teor de umidade de 10%, 

densidade a granel de 196kg/m³. De 45 a 

55% do grão maduro do café é resíduo, ou 

seja, uma tonelada de grão de café produz 

em média, 50% de grão limpo e 50% de 

casca e polpa. A casca seca de café tem um 

poder calorífico 16.662,95kJ/kg . 
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Briquete de Casca de 

Café 

Composição Físico 

Quimica 

PCS (kcal/kg) 4403,00 

PCI (kcal/kg) 4018,00 

Densidade (kg/m3) 1230 

Carbono Fixo (%) 19,10 

Voláteis (%) 73,00 

Cinzas (%) 6,2 

DG (kg/m3) 240 
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A castanha do Pará (Brasil) (Bertholletia excelsa, H.B.K.), é também conhecida como castanha 

verdadeira, castanheiro, castanha do Pará, castanha do Maranhão e castanha do Brasil. É uma 

planta nativa da Amazônia e uma das mais importantes espécies de exploração extrativista. 

Árvore de grande porte,podendo medir até 60 m de altura, com diâmetro de 100 a 180 cm 

(DANADIO, 2002).  

 

A castanha-do-pará também desponta como fonte de energia renovável. O ouriço é o fruto da 

árvore, onde são encontradas entre 12 e 22 sementes, as quais servem como alimento para 

pessoas e animais. Cada fruto pesa entre 500 gramas e 1,5 quilo e possui uma casca grossa, 

que serve como proteção às sementes.  Os principais resíduos provenientes do cultivo e do 

processamento da castanha-do-pará são o ouriço (o fruto do castanheiro) e as cascas. Para 

cada tonelada de castanha limpa geram-se 1,4 toneladas de resíduos (casca e ouriço) .  

 

As amêndoas da castanha são ricas em bário, bromo, cobalto, césio, magnésio, níquel, rubídio 

e principalmente em selênio, sendo os três primeiros com níveis maiores do que em outras 

nozes. Os seus principais ácidos graxos são o palmítico, oléico e o linoléico (DONADIO, 2002).  

Estima-se que a produção dos resíduos de ouriço de castanha seja elevada, pois considerando-

se que cada ouriço tenha um peso médio de 2,4 kg, sendo aproximadamente 1,0 kg de 

castanhas limpas e 1,4 kg de resíduos (biomassa residual), incluindo as cascas da castanha 

bruta. 
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Em 2010, a produção de amêndoas de castanha-do-pará foi de 40.357 toneladas. Com isso, 

estima-se que o total de cascas e ouriços gerados naquele ano foi de 56.500 toneladas. 

 

O ouriço é utilizado como lenha, em usinas térmicas e caldeiras, em forma de briquete. Ele 

também é utilizado para fabricar "aço verde" nas indústrias siderúrgicas – chamado assim 

porque, para a queima, se utiliza apenas combustível de biomassa. Apesar de apresentar um 

grande potencial energético, o uso desta matéria-prima é incipiente no Brasil.  
 

  

 

BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
CASTANHA PARÁ (BRASIL) 

Briquete de Cascas de Castanha 

do Pará (Brasil)   

Composição Físico 

Quimica 

PCS (kcal/kg) 4843,60 

Carbono Fixo (%) 27,07 

Voláteis (%) 71,04 

Cinzas (%) 1,8823 

DG (kg/m3) 240 
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Região amazônica e Mata Atlântica na Bahia. A espécie encontra-se amplamente distribuído 

nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil, em uma área estimada entre 13 e 18 

milhões de hectares nos estados da Bahia, Minas Gerais, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, 

Goiás, Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Acre 

 

Palmeira elegante que pode atingir até 20 m de altura. Estipe característico por apresentar 

restos das folhas velhas que já caíram em seu ápice. Folhas com até 8 m de comprimento, 

arqueadas. Flores creme-amareladas,aglomeradas em longos cachos. Cada palmeira pode 

apresentar até 6 cachos, que surgem de janeiro a abril. Uma espécie nativa que merece ser 

considerada é o babaçu (Orbignya phalerata), uma palmeira de múltiplos usos cujos frutos 

possuem grande importância econômica, sendo usados para a produção de óleo, carvão-

briquete, farináceos, ácidos graxos, glicerina e compostos com potencial medicinal.  

 

Ovais, alongados, de coloração castanha, que surgem de agosto a janeiro, em cachos pêndulos. 

A polpa é farinácea e oleosa, envolvendo de 3 a 4 sementes oleaginosas. Apesar de demorar 

para atingir a maturidade e começar a frutificar, também do babaçu tudo se aproveita, a 

exemplo do que acontece com a maioria das palmeiras. 
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Composição do Coco de Babaçu. O coco de babaçu 

apresenta a seguinte composição, por peso: 

 

Epicarpo (12-18%) - vulgarmente chamado ouriço - 

é um material fibroso, ligno-celulósico, podendo ser 

utilizado como combustível industrial na forma de 

biomassa; 

 

Mesocarpo (17-22%) - de composição amilácea, 

contendo tanino e amido, presta-se como 

energético na produção de rações ou para a 

produção de etanol; 

 

Endocarpo (52-60%) - altamente resistente, tendo 

em sua composição: sílica, fósforo, ferro, magnésio 

e metais alcaninos. O lignito pode ser utilizado na 

produção de peças aglomeradas, possíveis de 

serem empregadas como substituto de madeiras, 

na indústria de móveis e nas construções civis; 

 

Amêndoa oleaginosa (6-8%), com a seguinte 

composição: 7,25% de proteína, 66,00% de óleo, 

18,00% de carboidratos e 7,80% de materiais 

minerais.  
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DO COCO BABAÇU 

Briquete de Babaçu Composição 

Físico Quimica 

Umidade total (%) 6,98 

Umidade de 

Higroscópica (%) 

5,12 

PCS (kcal/kg) 4480,00 

PCI (kcal/kg) 4170,00 

Densidade (kg/m3) 1230 

Carbono Fixo (%) 20,10 

Enxofre  (%) 0,04 

Carbono Total (%) 51,52 

Hidrogênio (%) 6,02 

Nitrogênio (%) 0,45 

Oxigênio (%) 38,04 

Voláteis (%) 75,96 

Cinzas (%) 3,93 

DG (kg/m3) 240 
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O Estado da Bahia é o maior produtor de coco do Brasil. No Brasil, com uma área plantada de 

290.515 hectares são produzidos anualmente cerca de 2,29 bilhões de cascas, 469,76 milhões 

de folhas que caem naturalmente da planta e 469,76 milhões de cachos com ramos florais e 

brácteas, o que corresponde 3,84 milhões de tonelada de resíduos, sendo 1,53 milhões de 

casca e 1,69 milhões de folhas (Embrapa, 2010). Estima-se que 70% do lixo gerado no litoral 

dos grandes centros urbanos do Brasil seja composto por cascas de coco verde.  

 

O fruto do coqueiro é constituído por albúmen líquido (água de coco), albúmen sólido ou 

amêndoa, endocarpo conhecido popularmente como “Quenga” e casca. A casca representa em 

torno de 57% do fruto sendo composta pelo mesocarpo (fibra e pó) e epicarpo (camada mais 

externa da casca). Atualmente, a maioria das cascas de coco, folhas e cachos do coqueiro são 

queimados ou descartados como lixo nas propriedades rurais produtoras de coco, nas ruas das 

grandes cidades e em lixões.   

 

As cascas de coco verde podem ser transformadas em briquetes por meio de um processo de 

compactação a elevadas pressões. Os briquetes constam de pequenas toras, resultantes da 

compactação do resíduo. Mais densos, com formato padrão e com alto poder calorífico, seu uso 

tem atraído estabelecimentos que, para reduzir custos e aproveitar melhor seu espaço físico, 

estão aderindo a esta tecnologia. 
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Briquetes são produtos de alto poder calorífico, obtido pela compactação dos resíduos Da casca 

de coco. Apresenta forma regular e constituição homogênea sendo muito utilizado para a geração 

de energia. 

 

É considerado uma lenha ou carvão ecológico de alta qualidade, feito a partir da compactação de 

resíduos ligno-celulosicos, sob pressão e temperaturas elevadas. A densificação mediante a 

briquetagem consiste em gerar mecanicamente elevadas pressões (até 1.200 kg/cm2) que 

provocam um incremento térmico da ordem de 100º C.  

 

Esta temperatura provoca a plastificação da lignina, que atua como elemento aglomerante das 

partículas da fibra do coco dispensando o uso de produtos aglomerantes adicionais como resinas 

e ceras. Para que haja perfeita aglomeração das partículas as mesmas tem que possuir tamanho 

entre 5 e 10 mm e umidade entre 8 e 15% 

 

Os resíduos têm poder calorífico inferior (PCI) aproximado de 4.275 kcal/kg.  A média de 

densidade energética para os briquetes coco foi de 4.118.389,0kcal/m³ e o desvio de 

166.811,6kcal/m³. 
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O cupuaçuzeiro é uma espécie arbórea, 

nativa da Amazônia Oriental, que se 

encontra distribuída entre a região sudoeste 

do estado do Pará e a pré-Amazônia do 

estado do Maranhão. A distribuição 

particularmente nas regiões do rio 

Ipapecuru médio, rio Tocantins baixo, rio 

Xingu baixo (DUARTE AGUILAR e 

GASPAROTO, 1999).  

 

A poda dos cupuaçuzeiros tem a finalidade 

de induzir a formação de uma planta de 

porte baixo para facilitar o controle cultural 

de doenças como a vassoura de bruxa; 

diminuir o impacto dos frutos ao caírem no 

solo; e facilitar a coleta dos frutos  

 

O cupuaçuzeiro requer três tipos de poda: 

poda de formação e desbrota, indicada por 

sua importância no equilibrio fisiológica e 

boa formação da arquitetura da copa; 

retirada de ramos baixos e brotações abaixo 

de 1,5 m.  

 

É realizada no primeiro ano de idade da 

planta, quando é cortado o broto terminal 

para promover a divisão do tronco principal 

em dois a fim de facilitar a distribuição do 

peso dos futuros frutos sobre a copa e com 

isto evitar que a planta rache ao produzir 

uma safra abundante.  

 

A poda de manutenção ou limpeza consiste 

na eliminação dos ramos indesejáveis, 

praguejados ou doentes, e deve ser 

realizada no final de safra. (Calzavara, 1984; 

Calzavara, 1987; Venturieri, 1993) 

  

 

 

BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
DO  CUPUAÇU 

 

A quantidade de casca produzida em uma área 

de 1 ha varia de acordo com o peso do fruto, que 

pode variar de 0,5 a 4 Kg, cerca de 2,8 a 22 t de 

casca de cupuaçu (SOUZA et al., 1998).  

 

A casca do fruto do cupuaçuzeiro é resíduo de 

biomassa agrícola que em alguns produtores o 

utilizam para fabricação de adubo orgânicos , 

mas na maioria das vezes são aglomerados em 

um lugar perto da área de processamento dos 

frutos, contribuindo para a proliferação de pragas 

e doenças que incidem sob a cultura do 

cupuaçuzeiro.  

 

Briquetes de casca de cupuaçu também 

apresentaram resultados satisfatórios para 

geração de energia, com poder calorífico de 26,7 

MJ/kg (SANTOS et al., 2004). 
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BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
DA PALHA DO MILHO 

A cultura do milho deixa como resíduos, no campo, os caules, as folhas (aqui denominados palha 

de milho) e, na indústria, os sabugos. Estima-se que, para cada tonelada de grãos de milho 

colhida, geram-se entre 2,2 e 2,7 toneladas de talos e folhas, bem como entre 0,3 e 0,9 toneladas 

de sabugos.  Nota-se que a produtividade é variável entre os Estados e as regiões, com altos 

rendimentos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nestas regiões, pelo menos 50% dos 

resíduos podem ser aproveitados para geração de energia, mantendo-se os outros 50% no campo 

para ciclagem de nutrientes e da matéria orgânica do solo.  

 

Espera-se uma produção total de milho de 65 milhões de toneladas de grãos e  estima-se um 

potencial de geração de resíduos entre 14 e 15 milhões toneladas de palha, bem como entre 5 e 

17 milhões de toneladas de sabugos. Como exercício sobre o potencial de uso destes resíduos 

para produção de briquetes ou péletes, consideremos uma área plantada de 1.000 ha, com 

produtividade de grãos de 4.214 kg/ha. Tomando-se os respectivos índices de colheita de palha 

(2,7 kg/kg de grãos) e de sabugos (0,9 kg/kg de grãos), seriam produzidos, 11.378 mil t de 

palhas e 3.793 mil toneladas de sabugos. Mantendo-se 50% da palha no campo para 

condicionamento do solo, restariam ainda 9.482 mil toneladas de biomassa (palhas+sabugo) que 

poderiam ser usadas para fins energéticos. Ramos e Paula et al. (2011) registram que os PCI da 

palhada e do sabugo, são, respectivamente, 4.024 e 4.201 kcal/ kg, indicando que há grande 

potencial de uso desses resíduos para aproveitamento de energia.  
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BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
DA PALHA DO MILHO 

Densidade a granel dos resíduos. A densidade a granel dos diferentes resíduos foi realizada 

conforme a NBR 6922 (ABNT, 1983), a qual consiste na alocação dos resíduos em uma caixa com 

dimensões conhecidas para ser pesado, em seguida foi realizada a diferença da massa total 

(caixa + material) com a massa do recipiente (caixa vazia) para se obter a massa da amostra, 

assim, para a determinação da densidade a granel foi utilizada a relação entre massa de material 

e volume do recipiente. O procedimento descrito foi realizado para todos os resíduos utilizados no 

estudo, nas mesmas condições de umidade. 
 

Umidade e teor de cinzas dos resíduos. Para a análise de umidade e teor de cinzas todo o material 

foi triturado em moinho tipo Wiley, conforme a norma da Technical Association of the Pulp and 

Paper Industry (TAPPI - T 257 om–92, 1992).  
 

Produção dos briquetes da palha do milho. Antes do processo de briquetagem todo o material foi 

classificado em peneiras de granulometria 40 e 60 mesh respectivamente. O material foi 

peneirado a fim de obter-se uma seleção do material a ser utilizado, neste caso testou-se 

separadamente o material que ficou retido nas peneiras de 40 e de 60 mesh. O material foi 

previamente seco em estufa a 103°C ± 2 por 1h, a fim de reduzir a umidade. A compactação do 

material foi realizada em uma briquetadeira com temperatura de 120°C,pressão de 100 kgf.cm-

2, tempo de compactação de cinco minutos e resfriamento de sete minutos. A quantidade do 

material foi limitada pelo volume do cilindro. 
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A palha de milho tem uma baixa densidade a granel. 

Isto se deve ao peso e as dimensões que este resíduo 

possui, promovendo um aumento nos espaços vazios 

entre o material quando este é armazenado sem 

nenhuma forma de compactação. Para a palha de 

milho o valor encontrado de teor de cinzas ficou 

próximo ao encontrado por Salazar et al. (2005), 

sendo o mesmo 1,52%.Para os extrativos da palha de 

milho os valores encontrados ficaram próximos aos 

encontrados por Paula (2010), sendo estes 

respectivamente 7,63%. As características 

energéticas da biomassa estão relacionadas a fatores 

como: teores de cinzas, extrativos e lignina presentes 

no material. Com um baixo teor de cinzas é reduzida a 

possibilidade de formação de incrustações nos 

equipamentos e tubulações, que podem prejudicar o 

processo de produção. A quantidade de extrativos 

presentes no material, que segundo Pereira et at. 

(2000), alguns extrativos contribuem para o aumento 

do poder calorífico. 
 

  

 

BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
DA PALHA DO MILHO 

Briquete da Palha do 

Milho 

Composição 

Físico Quimica 

Umidade (%) 15,81 

PCS (kcal/kg) 4480,00 

PCI (kcal/kg) 4170,00 

Densidade (kg/m3) 6,343 

Carbono Fixo (%) 20,10 

Extrativos  (%) 7,13 

Lignina (%) 15,02 

Cinzas (%) 1,39 

DG (kg/m3) 240 
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BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
VEGETAIS E FRUTICULTURA 

MANDIOCA. A mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros, situando-se entre os nove 

primeiros produtos agrícolas do país em termos de área cultivada, e o sexto em valor de 

produção. O Brasil possui aproximadamente 2 milhões de ha, sendo um dos maiores produtores 

mundiais, com produção de 23 milhões de t de raízes frescas de mandioca.   

 

Segundo Cereda (1994), no processamento de mandioca são gerados resíduos sólidos e líquidos, 

com qualidade e quantidade dependente de muitos fatores (cultivar, idade da planta, tempo de 

armazenamento, tipo de processamento etc.). 

 

A indústria de derivados de mandioca é voltada para a produção da farinha e fécula, gerando 

resíduos sólidos, como a casca e entrecasca e também líquidos (manipueira). Na indústria 

brasileira de derivados de mandioca, estes resíduos, geralmente não são tratados, podendo 

causar sérios problemas ambientais. Segundo Patza (1981), citado por Patino (2001) o problema 

do despejo desse resíduo agrava-se em virtude da concentração das indústrias em certas regiões 

do país, ocasionando alterações ambientais como, por exemplo, o mau cheiro, a mortandade de 

peixes e bovinos, além de uma acentuada deterioração da qualidade da água dos corpos 

receptores. Assim, dentre todos os resíduos oriundos da produção de fécula de mandioca, a 

manipueira é a que apresenta maior potencial de poluição devido sua alta concentração de 

matéria orgânica e sua deposição nos cursos de água geralmente sem o tratamento necessário.  
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BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
VEGETAIS E FRUTICULTURA 

MARACUJÁ O Brasil é, atualmente, o maior produtor de maracujá seguido do Peru, Venezuela, 

África do Sul, Sri Lanka e Austrália. A maior produção do maracujá, no Brasil, encontra-se nos 

Estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Alagoas e outros estados do Nordeste 

e Norte (MELETTI e MOLINA, 1999; RUGGIERO, 1987; SÃO JOSÉ, FERREIRA e VAZ, 1991). O 

Brasil possui uma área plantada de 35.600 hectares, gerando aproximadamente 317.000 

toneladas de frutos (NEHMI, 2001).  

 

A destinação imprópria para os resíduos do processamento do maracujá, cultivado em larga 

escala em quase todo o Brasil, a quantidade de resíduos (cascas mais sementes) produzidos 

por toneladas de suco processado é bastante expressiva e, portanto, é muito importante que 

um número cada vez maior de soluções para o aproveitamento dos mesmos seja proposto, o 

que somente será possível incentivando-se o desenvolvimento de pesquisas, que ainda são em 

número insignificante para o setor. Essa grande quantidade de resíduos, segundo alguns 

autores, constitui-se de 65-70% do peso total dos frutos, com algumas variações conforme a 

espécie do fruto (MEDINA, 1980; RUGGIERO, 1987).  

 

O aproveitamento dos resíduos agrícolas pode ser feito na forma “in natura” ou transformados. 

Uma opção para resíduos de baixa densidade, como são o caso de algumas cascas, é a 

briquetagem ou adensamento. 

 

  

  

 



BRASIL BIOMASSA E  
ENERGIA 

RENOVÁVEL S.A. 

BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
VEGETAIS E FRUTICULTURA 

LARANJA. A laranja está entre as frutas mais produzidas e consumidas no mundo, sendo que 

sua produção ultrapassa as 80 milhões de toneladas/ano. O Brasil é o maior produtor mundial 

de laranja, sendo a maior parte da produção destinada à indústria do suco.  Em média, 34% da 

produção é transformada em suco, mas em grandes países produtores (Brasil e Estados 

Unidos), esta percentagem chega a 96%, o que gera grande quantidade de resíduos.  Os 

resíduos sólidos da indústria da laranja são representados pelas cascas, sementes e polpas, 

equivalentes a cerca de 50% do peso de cada fruto a, aproximadamente, 82% de umidade 
 

Segundo Alexandrino et al. (2007), em média 96% da produção é transformada em suco, o que 

gera grande quantidade de resíduos. Neste estudo, considerou-se a geração de resíduos a partir 

do montante processado na agroindústria do suco, visto que a outra parcela é comercializada 

na forma de fruto e, deste modo, irá gerar resíduos nas residências, classificados como resíduos 

domésticos. Um dos principais problemas enfrentados pelas indústrias processadoras de suco 

de laranja é o grande volume de resíduos sólidos e líquidos produzidos, que, conforme 

Rezzadori e Benedetti (2009), equivalem a 50% do peso da fruta. 
 

O estado de São Paulo é o maior gerador de resíduos no Brasil, gerando 6.548.239 t/ano. 

Quanto às grandes regiões, nota-se que a produção está concentrada no Sudeste, com 82,87% 

do total do país. Os resíduos sólidos provenientes do processamento da laranja possuem valor 

energético considerável, podendo ser utilizados para a fabricação de briquete .  
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Na caracterização dos resíduos agrícolas algumas variáveis indispensáveis devem ser 

determinadas, tais como o teor de carbono fixo, de material volátil e de cinzas a partir da 

análise imediata; o poder calorífico útil e a densidade energética. Os materiais voláteis 

englobam a água não originalmente presente como umidade livre no material, mas que é 

derivada da decomposição química durante o aquecimento, uma mistura complexa de gases 

combustíveis. O teor de cinza é a quantidade de resíduo inorgânico que permanece após a 

queima da matéria orgânica, que é transformada em energia, gás carbônico e água.  

 

O Poder Calorífico Superior ( P.C.S.) compreende a soma da energia liberada por uma unidade 

de massa seca a 0% de umidade, na forma de calor e a energia na forma de calor latente de 

vaporização da água de constituição que é recuperada.  O Poder Calorífico Inferior (P.C.I.) é dado 

pela energia liberada por uma unidade de massa na forma de calor menos o calor latente de 

vaporização da água durante a combustão. A diferença entre P.C.S. e P.C.I. é igual a quantidade 

de calor necessário para evaporar a água presente no material. 
 

Resíduos Agrícolas . Os resíduos agrícolas selecionados, formados por, casca de laranja sem a 

bucha interior, casca de mandioca e casca de maracujá onde foram secos ao ar até atingirem 

umidade adequada para moagem. Os resíduos foram triturados previamente. Posteriormente 

cada resíduo foi moído em um moinho de facas de laboratório da marca Marconi modelo 

MA680 na FAL e armazenados no mesmo local. 

 

 

BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
VEGETAIS E FRUTICULTURA 

Briquete de Resíduos da Laranja (%) 

Teor de Umidade Base Seca(%) 12,30 

Teor de Materiais Voláteis-MV(%) 76,4282 

Teor de Cinza (%) 4,5359 

Teor de Carbono Fixo (%) 19,0359 

PCS Maior (kcal/kg) 4.148 

PCS Menor (kcal/kg) 4.115 

PCS Médio (kcal/kg) 4.131 

PCS Médio (kJ/kg) 17.292,4 

PCI (kcal/kg) 3.807,28 

PCI (kJ/kg) 15.937,3 

Densidade (g/cm³) 1,1372 

DP(g/cm³) 0,0185 

Densidade Energética (kcal/m³) 3.375.879,3 

DP(kcal/m³) 54.806,8 

Densidade Energética (MJ/m³) 14.131,4 
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Classificação dos Resíduos Moídos . Os resíduos agrícolas moídos foram classificados em duas 

granulometrias, utilizando um classificador da marca Bertel com peneiras de 40 ABNT/ASTM 

(40 Mesh) para obtenção de resíduos de granulometria mais fina e de 14 ABNT/ASTM (12 

Mesh) para obtenção de partículas de maior granulometria. Produção dos Briquetes de 

Resíduos Agrícolas . Após aferição do teor de umidade, os resíduos foram briquetados. 
 

Análise Imediata. Determinação do teor de materiais voláteis O resíduo de casca de laranja 

apresentou o maior teor de materiais voláteis, seguido pela casca de mandioca.. Se 

comparados aos teores de materiais voláteis encontrados por Silva (2007) para resíduos de 

madeira, para produção de briquetes de 38mm (sem espécie definida), bagaço de cana e pé de 

milho, respectivamente, 78,66%, 75,64% e 72,14%, foi observado não haver grandes 

diferenças já que todos os valores estavam na faixa de 70%. Já Brito (1982) afirma que a faixa 

está entre 75 e 85% para madeira.  
 

Determinação do teor de cinza Os resíduos que apresentaram teores de cinzas elevados se 

comparados com o teor de cinza da madeira, por exemplo, madeira de eucalipto que está em 

torno de 1% (SILVA,2007). Entre os resíduos os menores teores de cinzas foram encontrados 

para a casca de laranja.  
 

Determinação do teor de carbono fixo O resíduos de casca de laranja apresentou maior teor de 

carbono depois vem a casca de mandioca.  

 

 

BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
VEGETAIS E FRUTICULTURA 

Briquete de Resíduos de Maracujá (%) 

Teor de Umidade Base Seca(%) 7,50 

Teor de Materiais Voláteis-MV(%) 72,6523 

Teor de Cinza (%) 9,0584  

Teor de Carbono Fixo (%) 18,2887 

PCS Maior (kcal/kg) 3.924 

PCS Menor (kcal/kg) 3.890 

PCS Médio (kcal/kg) 3.907 

PCS Médio (kJ/kg) 16.354,7 

PCI (kcal/kg) 3.583,00 

PCI (kJ/kg) 14.998,4 

Densidade (g/cm³) 1,3564 

DP(g/cm³) 0,0116 

Densidade Energética (kcal/m³) 4.505.264,0 

DP(kcal/m³) 38.533,2 
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Determinação do Poder Calorífico Os resíduos casca de laranja apresentou o maior valore de 

poder calorífico superior. O menor valor foi o encontrado para a casca de mandioca, o qual não 

foi discrepante em relação aos valores dos outros resíduos agrícolas estudados. Silva (2007) 

encontrou um valor de poder calorífico superior de 4952 kcal/kg para madeira e, Briane e Doit 

apud Quirino (2002), encontraram o valor de 4850 kcal/kg para Eucalyptus sp. maiores que os 

encontrados para resíduos agrícolas avaliados no presente estudo.  

 

Determinação do poder calorífico inferior. O maior valor de poder calorífico útil foi obtido 

utilizando o resíduo de casca de laranja e casca de maracujá. Silva (2007) encontrou o valor de 

4133 kcal/kg para briquetes de madeira, o qual apresenta um valor bem superior aos 

encontrados para os resíduos agrícolas avaliados no presente estudo.  A média das densidades 

para os briquetes de casca de maracujá foi de 1,35g/cm³ e o desvio de 0,01g/cm³.Não há 

diferença significativa quanto à densidade energética dos briquetes de casca de maracujá nas 

duas granulometrias a 1% de probabilidade, mas a 5% há diferença significativa, sendo a 

granulometria menor que 14 ABNT a que apresenta maior média de densidade energética. 

 

O briquete, por possuir excelentes propriedades caloríficas, produzido a partir de resíduos ligno-

celulósicos, com tecnologia simples e investimentos baixos, é uma excelente fonte de energia, 

podendo, muitas vezes, substituir os combustíveis atualmente em uso com vantagens 

operacionais, logísticas, econômicas e ambientais (CAIRES, 2010).  

 

 

BIOBRIQUETE DE RESÍDUOS 
VEGETAIS E FRUTICULTURA 

Briquete de Resíduos da Mandioca (%) 

Teor de Umidade Base Seca(%) 11,70 

Teor de Materiais Voláteis-MV(%) 73,3405 

Teor de Cinza (%) 7,5154  

Teor de Carbono Fixo (%) 19,1441 

PCS Maior (kcal/kg) 3.575 

PCS Menor (kcal/kg) 3.571 

PCS Médio (kcal/kg) 3.573 

PCS Médio (kJ/kg) 14.956,6 

PCI (kcal/kg) 3.248,96 

PCI (kJ/kg) 13.600,1 

Densidade (g/cm³) 1,2747 

DP(g/cm³) 0,0197 

Densidade Energética (kcal/m³) 3.817.886,1 

DP(kcal/m³) 58.974,0 

Densidade Energética (MJ/m³) 15.981,7 
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O Brasil é o maior produtor mundial de feijão, com produção média anual de 3,5 milhões de t. 

Os maiores produtores são o Paraná, que colheu 298 mil t na safra 2009-2010, e Minas Gerais, 

com a produção de 214 mil t no mesmo período.  

 

A safra tem taxa anual de aumento projetada de 1,77%, de acordo com estudo da Assessoria 

de Gestão Estratégica do Mapa (Brasil, 2010c). Os dados também mostram estimativa de 

crescimento no consumo de cerca de 1,22% ao ano (a.a), no período 2009-2010 a 2019-2020, 

passando de 3,7 milhões para 4,31 milhões de t. 

 

Conforme a ABIB (2011), os resíduos do processamento do feijão são constituídos da palha e 

da vagem, totalizando um fator residual de 53% sobre o total de feijão produzido. Segundo o 

Schneider et al. (2012), os principais resíduos do feijão são constituídos de palhada e vagem, 

totalizando um fator residual de 53% sobre o total produzido.  

 

Com este coeficiente técnico, estima-se que a quantidade de resíduos gerados seja de 1.674 

mil toneladas. A palhada, que é constituída basicamente pelos talos, apresenta um PCI de 

4.080 kcal/kg, enquanto as vagens têm PCI em torno de 3.800 kcal/kg (RAMOS; PAULA et al., 

2011). 

 

Observa-se que o estado do Paraná foi o maior gerador de resíduos no Brasil, gerando um 

montante de 417.205 t/ano. Entre as grandes regiões, a maior geração de resíduos ocorreu na 

região Sul, com participação de 31,30%. 
 

  

 

 
MATÉRIA-PRIMA PARA 

PRODUÇÃO BIOBRIQUETE 
RESÍDUOS DE FEIJÃO  
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Em 2010, a produção brasileira de trigo foi de 6.171 mil toneladas. Considerando-se um 

coeficiente técnico de 1,4 toneladas de resíduos (hastes e folhas) por tonelada de grãos em 

casca, o total de resíduos provenientes do trigo seria de 8.639 mil toneladas. 

 

O trigo é o segundo cereal mais produzido no mundo, com significativo peso na economia agrícola 

global. No Brasil, o trigo é cultivado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A produção recebe 

reforço sistemático dos órgãos de governo, uma vez que as condições climáticas são 

desfavoráveis à cultura (Brasil, 2010c). A produção nacional de trigo em grão obtida em 2010, 

para ambas as safras, totaliza 56,1 milhões de t.  

 

O Paraná é o principal produtor nacional de trigo (24,2 %), com volume de produção entre 6,9 

milhões de t na primeira safra e 6,6 milhões de t na segunda (ABIB, 2011). Conforme estudo 

realizado pela ABIB (2011), os resíduos da agroindústria do trigo equivalem a um fator percentual 

de 60%. 

 

O resíduo predominante é a palhada gerada na colheita dos grãos. Em geral, para cada tonelada 

de grãos colhidos obtém-se cerca de 1,1 a 1,5 toneladas de palhada, dependendo da variedade, 

manejo da cultura, entre outros fatores. O PCI da palhada é, em média, de 4.000 kcal/kg 

(BIOMASS ENERGY CENTRE, 2012). 
 

  

 

 
MATÉRIA-PRIMA PARA 

PRODUÇÃO BIOBRIQUETE 
RESÍDUOS DE TRIGO  
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A cultura da soja (Glycine Max) é originária do leste da China, onde com o passar dos anos sofreu 

domesticação e se disseminou pelo mundo, chegando até o Brasil por volta de 1882.  

 

Atualmente constitui-se em uma importante commoditie agrícola para o país, já que é 

amplamente exportada para outros países, o que garante uma balança comercial favorável. É 

uma das principais fontes de proteína  óleo vegetal sendo utilizada mundialmente, na 

alimentação humana e animal.  

 

A soja corresponde a 49% da área plantada em grãos no país, sendo a cultura agrícola brasileira 

que mais cresceu nas últimas três décadas. O aumento da produtividade está associado 

principalmente aos avanços tecnológicos, ao manejo e à eficiência dos processos produtivos. O 

grão é o componente essencial na fabricação de rações animais, e o uso na alimentação humana 

encontra-se em franco crescimento. 

 

Conforme Matos (2005), estima-se que a cultura da soja produza cerca de 2.700 t de resíduos 

para cada 1 mil t de grãos processados. Assim, pode-se considerar que, no processamento da 

cultura da soja, são gerados 73% de resíduos. 

 

É possível observar que o estado do Mato Grosso foi o maior gerador de resíduos no Brasil, 

alcançando um montante de 13.112.858 t/ano. Ao se analisarem as grandes regiões, nota-se a 

participação do Centro-Oeste, com mais da metade da produção nacional (51%), seguida da 

região Sul, com o Paraná e o Rio Grande do Sul em destaque. 
 

  

 

 
MATÉRIA-PRIMA PARA 

PRODUÇÃO BIOBRIQUETE 
RESÍDUOS DA SOJA 
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MATÉRIA-PRIMA PARA 

PRODUÇÃO BIOBRIQUETE 
RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS 

 

Resíduos de macaúba. A macaúba é uma palmácea.  

O coco de macaúba é composto pelo epicarpo 

(casca, representando em torno de 20% do peso 

seco do fruto; mesocarpo, ou polpa, contendo 

material fibroso e óleo, com peso em torno de 42% 

do peso seco do fruto; e endocarpo (38% do peso do 

fruto), composto pelo tegumento (7% do peso do 

endocarpo) e a amêndoa (31% do peso do 

endocarpo). As cascas, a polpa seca após a extração 

do óleo e o tegumento do endocarpo apresentam 

grande potencial para produção de briquetes.. O 

endocarpo tem um poder calorífico superior de 5.152 

kcal/kg . 

  

 
Resíduos do Girassol. A cultura do girassol ocupa o 

quarto lugar na participação mundial de 

oleaginosas para produção de óleos, com 

crescimento de 33,3 %. A Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) relata que na safra 

2006/07 foram cultivados 113,9 mil hectares de 

girassol no Brasil, obtendo uma produção de 149,3 

mil toneladas, com uma produtividade média 

nacional de 1,31 Mg ha-1. Os principais resíduos 

desta cultura  envolvem os caules, capítulos e 

folhas. Temos ainda 25% de resíduos da casca e 

30% do farelo.  

  

 

Resíduos da Uva. Segundo o Mapa (Brasil, 2010c), a 

viticultura brasileira ocupa, atualmente, área de 81 

mil ha, com vinhedos desde o extremo Sul até 

regiões próximas à linha do Equador. Apenas a 

produção industrializada foi utilizada para estimar a 

geração de resíduos, pois, no consumo in natura, a 

geração de resíduos se dará nas residências, na 

forma de resíduos domésticos. Na agroindústria dos 

vinhos, sucos, destilados e outros derivados, cerca 

de 40% da uva processada são transformados em 

resíduo.  Observa-se que o estado de Rio Grande do 

Sul foi o maior gerador de resíduos – um montante 

de 162.220 t. 
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MATÉRIA-PRIMA PARA 

PRODUÇÃO BIOBRIQUETE 
RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS 

 

Resíduos do Dendê. As folhas dessa cultura são 

removidas na colheita e durante as rondas de poda 

de uma a três vezes por ano, nas plantas adultas 

cada palmeira produz uma média de 25 folhas por 

ano, ou10 t de matéria seca por hectare,.Quanto 

aos resíduos gerados na usina temos, o engaço que 

é o suporte fibroso que sustenta o fruto que pode 

ser utilizado em processo industrial. A casca, com 

alto poder calorífico pode também ser utilizada 

como matéria-prima para um processo industrial. 

Assim sendo temos um quantitativo de resíduos de 

1,5% da torta de palmiste, 3,5% engaços, 22% 

fibras e 12% de cascas. 

Resíduos do Pinhão-manso. A planta ocupa 

atualmente lugar de destaque entre as alternativas 

de oleaginosas. Nas condições atuais de produção, 

cerca de 2 toneladas/ha de sementes são 

produzidas, que por sua vez produzem 800kg de 

óleo. No processo de retirada da amêndoa, são 

produzidos cerca de 40% de casca, ou seja, 1,33 ton 

de casca/ha . Temos ainda a composição química 

do pinhão manso na forma de briquete contendo 

uma densidade a granel (kg/m3) 100,60, teor de 

material volátil (%) 72,60, teor de  cinzas (%) 14,40 , 

teor de carbono fixo (%) 13,00  e poder calorífico 

superior (PCS)  (kcal/kg) 3.641. 

  

 

Resíduos da Mamona. A mamoneira (Ricinus 

communis) é uma planta rústica, resistente à seca . 

Após a colheita da mamona separa-se a baga em: 

75% é semente e 25% é casca, em massa. Da 

semente extrai-se o óleo que corresponde a 50% 

restando 50 % chamado de torta. Do óleo 90% vira 

biodiesel e 10% é glicerina. Os resíduos da  

mamona envolvem a casca e torta juntos 

correspondem a 62,5 %  sendo  uma grande 

quantidade de resíduo, incluindo o descarte da 

casca das bagas e a torta celulósica processada. 

Temos assim 30% de resíduos da casca e 35% da 

torta.  
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